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RESUMO 
 

Reconstruir, a partir da escuta, a trajetória de vida de uma paciente renal crônica, 

submetida ao tratamento hemodialítico, constitui o objetivo desta investigação. 

Como procedimento metodológico, trabalhamos com a história oral de vida, 

conforme Meihy, dentro de uma abordagem qualitativa. Para isto, tivemos a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), sob protocolo de nº. 591/2011. Como instrumento de abordagem da 

paciente, fizemos entrevistas com questões abertas, realizadas na casa da paciente. 

Foram cinco encontros, nos quais escutamos sua história, experiências e formas de 

enfrentamento, durante sua trajetória de adoecimento e tratamento.  A análise foi 

pautada nas narrativas da colaboradora, ancorada em estudos que tratam da 

história oral, da subjetividade humana, com destaque para a resiliência, conforme 

assinala Cyrulnik. Sua história nos leva a concluir que, apesar das adversidades da 

vida e do sofrimento, existe, no ser humano, a força de navegar nas torrentes e 

conseguir ser feliz. Essa é a lição que nos lega a colaboradora deste estudo.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Insuficiência renal crônica. Resiliência psicológica. 

Hemodiálise. História oral de vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
Reconstruct, from listening, the life histories of a chronic renal patient, submitted to 

hemodialysis, is the objective of this investigation. How methodological procedure,we 

worked with oral history of life, ,according Meihy, within a qualitative approach. For 

this, we had the approval of the Ethics Committee in Research of Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), under protocol no 591/2011. As instrument to 

approach the patient, we did interviews with open questions, conducted in the 

patient's house. There were five meetings, in which we hear his story, experiences 

and ways of coping during their course of illness and treatment. The analysis was 

based on the collaborator's narratives, anchored in studies dealing with oral history, 

of human subjectivity, highlighting the resilience, as indicated Cyrulnik. Her story 

leads us to conclude that despite the adversities of life and suffering, there is in 

humans, the strength to navigate the streams and be happy. This is the lesson that 

leaves us the collaborator this study. 

 
Key words: Nursing. Chronic renal failure. Psychological resilience. Hemodialysis. 
Oral history of life. 
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ABERTURA 
 

Depois que a medicina termina de fazer o que 
pode, tudo o que queremos – e, por fim, tudo o 

que temos – são as histórias. 
 

Lisa Sanders.
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1 ABERTURA 
 

A presente pesquisa tem como propósito estudar a experiência de 

adoecimento e a busca por cuidados frente à condição crônica da doença renal com 

base na história de quem a vivenciou, permitindo reflexões acerca das múltiplas 

dimensões dessa experiência.  

O mundo atual caracterizado pela evolução científica e o desenvolvimento 

tecnológico traz consigo progressivas mudanças que promovem impactos, positivos 

e negativos, influenciando na vida das pessoas (SILVEIRA, 2006). 

Nos últimos anos, a tecnociência e, mais recentemente, a biotecnociência 

trouxeram avanços inquestionáveis à medicina, permitindo que hoje se prolongue a 

vida por meio de instrumentos que suprem as funções fisiológicas prejudicadas ou 

perdidas, proporcionando tratamento a doenças e situações anteriormente fatais, 

promovendo aos pacientes um suporte vital (SILVA, 2007). 

Esse novo contexto vem contribuindo para o processo de envelhecimento da 

população, o aumento da expectativa de vida, somado à queda da taxa de 

mortalidade resultante dos avanços da medicina; da mesma forma, vêm modificando 

fortemente o cenário de distribuição de enfermidades no mundo. Nesse sentido, a 

doença crônica figura como a principal causa de morbidade e mortalidade do 

homem moderno. As mudanças de comportamentos e hábitos de vida das pessoas, 

além de outras mudanças sócio/comportamentais, também são importantes 

variáveis que contribuem para esse novo quadro (GRASSMANN, 2005; MOURA, 

2009).  

Assim, o desenvolvimento técnico/científico tem possibilitado o diagnóstico 

precoce de várias doenças crônicas, como também o aperfeiçoamento das 

terapêuticas. Esse fato traz grandes benefícios ao controle e evolução de várias 

patologias, proporcionando uma diminuição da mortalidade e, consequentemente, 

uma melhoria na qualidade de vida da população. Esse avanço é retratado nos 

pacientes renais crônicos quando a complexidade da doença, o tratamento, o uso e 

o acesso às tecnologias influenciam, sobremaneira, na trajetória dessa doença 

(IANHEZ, 1994; MENDONÇA, 2006). Esse processo que antes era restrito aos 

países desenvolvidos está ocorrendo também nos países em desenvolvimento e de 

modo mais rápido; dessa forma, um número cada vez maior de brasileiros tem sido 

atingido por essas enfermidades (SILVA, 2011). 
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O envelhecimento populacional associado à tendência ao aumento das 

doenças crônicas tem se tornado um grande desafio para a saúde pública em países 

como o Brasil, que apresenta uma grande disparidade socioeconômica. Uma maior 

longevidade, por sua vez, expõe os indivíduos por mais tempo a fatores de risco 

como doenças crônico/degenerativas (MEIRELLES, 2010). No entanto, vale 

ressaltar que estas doenças não afetam apenas os mais velhos, mas pessoas de 

todos os grupos etários, socioeconômicos, étnicos, culturais e raciais. Nem sempre 

são incapacitantes, mas são suficientes para provocar limitações de atividades 

(ELSEN, 2002; FRÁGUAS, 2008). Sendo assim, consideramos, também, importante 

salientar que comumente a doença crônica está associada à piora da qualidade de 

vida e traz consigo complicações, como a perda da autonomia e independência 

funcional, tornando-se um desafio para a sociedade e o sistema de saúde 

(BULSING, 2007; SEIDL, 2004; VALDERRÁBANO, 2001).  

A medicina nunca, na história da humanidade, foi tão eficiente, 

principalmente se observarmos o ponto de vista do prolongamento da vida, porém 

faz-se necessário uma reflexão crítica e mais apurada a respeito do impacto desses 

avanços (nesse caso os tecnológicos) no modo como estes indivíduos estão 

vivendo. Tais progressos não bastam, por si só, como estimativa de eficiência e 

eficácia, mas principalmente a percepção subjetiva e a capacidade funcional do 

paciente devem ser consideradas entre os resultados obtidos. 

Presentemente, o tratamento das patologias crônicas é ainda muito difícil, 

pois em sua grande maioria, apesar do avanço da medicina convencional, é apenas 

paliativo e como reforça Farber (2002), não existe cura para percentual significativo 

dessas doenças. Uma delas, na atualidade, é a Insuficiência Renal Crônica (IRC); 

esta ocorre quando a perda da capacidade dos rins, de desempenhar suas funções, 

se torna irreversível. Deste modo, como qualquer doença incurável, impõe às 

pessoas uma série de modificações de atividades e novas perspectivas de vida, 

impulsionando-as à adoção de um modo de viver diferente, incluindo a dependência 

ao tratamento ambulatorial e auxílio constante de outras pessoas (FERMI, 2010; 

KLAFE, 2005; SCHETTINO, 2006). No presente estudo, a IRC será evidenciada por 

tratar-se da patologia básica que acomete a paciente da qual nos ocuparemos com 

sua história de vida. 

Nesse sentido, a convivência do paciente com a notícia da perda das 

funções dos rins mostra-se angustiante, pois, muitas vezes, o indivíduo tem a 
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doença renal e não apresenta sinais e sintomas que o alertem para o problema, não 

sente dor, continua com as eliminações urinárias presentes e com a falsa impressão 

de que seus rins estão em bom funcionamento. A perda definitiva da função renal e 

a consequente informação de tratamento dialítico colocam o paciente diante de uma 

mudança brusca em sua vida (FAYER, 2010). 

No que diz respeito à incidência e a prevalência da IRC, Sesso e Gordan 

(2009) afirmam ter aumentado progressivamente no Brasil e no mundo, 

especialmente, quando se considera aspectos epidêmicos. Deve-se mencionar que 

o maior potencial de crescimento se encontra nos países em desenvolvimento, 

tendo como maiores causas da IRC a hipertensão e a glomerulonefrite crônica, 

enquanto que nos países desenvolvidos lidera a nefropatia diabética (HAMER; 

NASHAS, 2006; UNITED STATES RENAL DATA SYSTEM, 2006).  Em sintonia com 

estes autores, Riella (2003) inclui ainda, como causas de IRC, as infecções urinárias 

de repetição, lesões hereditárias (doença renal policística), distúrbios vasculares, 

obstrução urinária, e o uso crônico de medicamentos ou agentes tóxicos.  

Atualmente, acredita-se que o aumento de pessoas com insuficiência renal 

crônica se deve também, além do aumento da longevidade, ao crescente número de 

pessoas obesas, com diabetes e/ou hipertensão arterial, doenças que têm como 

complicação final a IRC (GODOY, 2006). Assim observa-se que, no Brasil, grande 

parte dos casos de IRC decorreu de problemas de saúde cuja abordagem 

médico/clínica foi insatisfatória, pois eram casos tratáveis, mas que acabaram 

levando ao desenvolvimento da insuficiência renal (BATISTA, 2007). 

Considerando este contexto, a identificação precoce da IRC e condutas 

terapêuticas adequadas, para o retardamento de sua progressão, podem propiciar 

redução significativa do sofrimento do indivíduo, além de auxiliar na prevenção de 

complicações da referida doença; proporcionando, assim, manejo adequado deste 

indivíduo com IRC (ROMÃO JUNIOR, 2004). 

Na fase terminal da doença renal crônica, a necessidade de submeter-se a 

um processo dialítico torna-se inevitável. Provavelmente nesta fase, vários sintomas 

da doença já se fazem sentir e com certeza o doente já apresenta várias limitações 

físicas e sociais (CAMPOS; TURATO, 2010). 

Neste sentido, o diagnóstico de insuficiência renal crônica terminal não 

marca uma expectativa de cura, de devolução do estado de saúde, mas uma 

passagem irreversível a um tratamento contínuo e indispensável.  
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Nas palavras de Landsman (1975 apud FAYER, 2010): 

 

a diálise modifica a vida que salva, cria problemas à medida que prolonga a 
vida. Os pacientes temendo a morte e temendo a vida tornam-se homens 
marginais. O homem marginal está suspenso entre o mundo dos doentes e 
o mundo dos sãos, sem pertencer a nenhum deles, fazendo parte, ao 
mesmo tempo, de ambos. Ele parece bem, mas sente-se mal, espera e 
deseja atingir a normalidade, mas não é capaz de fazê-lo (LANDSMAN, 
1975 apud FAYER, 2010, p. 9).  

 

A vigência do paradigma tecnocientífico possibilitou progressos memoráveis 

que culminaram no aumento do controle ou mesmo da cura de diversas doenças, 

numa melhor expectativa média de vida e no aumento da sobrevida das pessoas. 

Mas os novos métodos como: diagnósticos, tratamentos altamente sofisticados e o 

desenvolvimento de novas drogas propiciaram aos profissionais de saúde expor os 

doentes a métodos "agressivos" e esquemas terapêuticos complexos, prolongando-

lhes a existência, mas a um alto custo de sofrimento humano (SILVA, 2007). 

Desse modo, para evitar e diminuir os sintomas e complicações da IRC, o 

paciente precisa ser submetido a alguns tratamentos, que dependerão da evolução 

da doença, sendo que inicialmente ele poderá ser apenas conservador, por meio de 

terapêutica medicamentosa e dietética. A Terapia Renal Substitutiva (TRS) será 

necessária quando os medicamentos, dieta e restrição hídrica se tornarem 

insuficientes (BARBOSA; AGUILLAR; BOEMER, 1999). 

Por fim, cabe ao cliente a opção por um dos tipos de tratamento: a 

hemodiálise (HD), a diálise peritoneal (DP) ou transplante renal (TX), e muitas vezes, 

nem mesmo a escolha é permitida, uma vez que, para cada tipo são necessários 

alguns critérios de inclusão, como por exemplo: a condição sócio/econômica e 

cultural dos clientes. A maioria, devido a estas condições, ingressa no programa de 

hemodiálise que constitui atualmente a porta de entrada para a manutenção da vida 

destas pessoas e institui a técnica de substituição renal mais comum, realizada por 

cerca de 75% das pessoas com IRC (BARBOSA; AGUILLAR; BOEMER; 1999; 

MACHADO, 2009). 

A HD é um tratamento que remove as substâncias tóxicas e o excesso de 

líquido acumulado no sangue e tecidos do corpo em consequência da falência renal. 

Na hemodiálise por meio de um acesso vascular, o sangue, carregado de toxinas e 

resíduos nitrogenados, é desviado do paciente para uma máquina, um dialisador, 

onde é limpo e, em seguida, devolvido ao paciente (KOEPE; ARAÚJO, 2008). 
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Neste contexto a HD tem aumentado a expectativa de vida para os 

pacientes com IRC. Todavia, questionam-se os impactos que esta terapia tem na 

vida destes pacientes e se estes são realmente assimiladas por eles. Algumas fases 

da doença podem ser incertas, porém todas causam impactos e danos aos doentes. 

Cada fase tem tarefas próprias, requerendo do doente força, mudança de 

comportamento, de atitudes e readaptações (LENARDT, 2008).  

Há apenas quatro décadas, a IRC antecipava uma sentença de morte. 

Felizmente os tratamentos substitutivos da função renal mudaram esta sombria 

perspectiva. Para que tal transformação ocorresse foi necessário um intenso 

trabalho centrado no objetivo de prolongar a vida dos portadores de IRC. 

Atualmente, já se conseguiu um aumento razoável na sobrevida para os pacientes. 

Essas terapias substituem parcialmente a função dos rins e amenizam os sintomas 

decorrentes da insuficiência renal. Todavia, não constituem cura (ROMÃO JUNIOR, 

2004; COELHO, 2009; MARIOTTI, 2009). 

Ao final de 2004, aproximadamente 1,8 milhão de pacientes estavam 

submetidos à TRS no mundo, representando uma prevalência de 280 pacientes por 

milhão de população (pmp). Desses, 77% encontravam-se em alguma forma de 

diálise e 23% era de transplantados renais (CHERCHIGLIA et al., 2010). 

De acordo com o censo de 2009, da sociedade brasileira de nefrologia, em 

janeiro de 2009 existiam 77.589 pessoas em diálise, destas 89,6% eram usuários de 

HD, ou seja, 69.520 pessoas em tratamento hemodialítico (SOCIEDADE... , 2009). 

Este quadro explica o cenário observado nas unidades de nefrologia, onde 

uma grande parcela dos pacientes, com IRC, é mantida por longo período de tempo, 

sob hemodiálise. Mesmo considerando a terapia de grande valor, não podemos 

esquecer que esta não substitui completamente as funções renais; por este motivo, 

a permanência prolongada sob hemodiálise acarreta complicações ósseas 

(osteodistrofia, causadas pelo hiperparatireoidismo secundário) e cardiovasculares 

(hipertrofia ventricular esquerda, calcificação vascular, cerebrais, arteriosclerose 

avançada). A chance de morte entre pacientes em hemodiálise é 20 vezes maior do 

que da população em geral (CARVALHO, 2004). 

Apesar da HD ser a terapêutica por excelência da IRC, o paciente apresenta 

limitações e alterações do seu dia a dia, tais como: perda de emprego, alterações na 

imagem corporal, restrições dietéticas e hídricas, mudanças nas atividades físicas, 

além de ficarem impossibilitados de realizar passeios e viagens devido à 
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periodicidade e a complexidade das sessões de hemodiálise. Outra dificuldade 

encontrada diz respeito a distância e/ou locomoção entre suas residências e a 

clínica de terapia renal substitutiva.  

Cabe destacar, ainda, que esses parâmetros têm sido utilizados para 

analisar o impacto das doenças crônicas, no cotidiano dos pacientes em terapia 

hemodialítica, e, para isso, se faz necessário avaliar indicadores de funcionamento 

físico, aspectos sociais, estado emocional, repercussão de sintomas e a percepção 

individual de bem estar. 

Além de todas as alterações e limitações já mencionadas, durante as 

sessões de hemodiálise, os pacientes estão suscetíveis a certas complicações. 

Dentre essas as mais frequentes são: hipotensão arterial, síndrome do desequilíbrio 

da diálise e cãibra. Quando isso ocorre, são tomados pela ansiedade e medo de 

morrer (CASTRO, 2003; TERRA et al., 2010). 

Dessa forma, o enfrentamento de alterações na saúde e na vida em geral, 

do portador de IRC ocorre nos mais diversos níveis: orgânico, psíquico, social e 

econômico (ZOZAYA, 1985; CASTRO et al., 2003). 

O paciente com IRC, em programa de hemodiálise, é conduzido a conviver 

diariamente com uma doença incurável. Esta o obriga a uma forma de tratamento 

dolorosa, de longa duração e que provoca, juntamente com a evolução da doença e 

suas complicações, ainda, maiores limitações e alterações de grande impacto, que 

repercute tanto na sua própria qualidade de vida, quanto na do grupo familiar (HIGA 

et al., 2008).  

De todo modo, a expansão das clínicas de hemodiálise tem contribuído para 

oferecer melhores condições à população, frente à necessidade do tratamento. 

No início a HD era indicada apenas para quadros de insuficiência renal 

aguda, e visava à manutenção da vida do paciente até que se restabelecessem suas 

funções renais. Foi a partir da década de 1960 que a hemodiálise, como a diálise 

peritoneal, difundiram-se como modalidade terapêutica de intervenção na 

insuficiência renal (RIELLA, 2003; ABREU, 2005). 

Ainda de acordo com esses autores, a primeira sessão de HD a ser 

realizada no Brasil, aconteceu no ano de 1949, pelo Dr. Tito Ribeiro de Almeida em 

São Paulo. Contudo, foi na década de 1970 que houve a introdução do Programa de 

Terapia de Substituição Renal, como rotina para brasileiros acometidos por IRC 

irreversível.  
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Nas décadas de 60 e 70 do século XX, a técnica da construção da 

construção da fístula arteriovenosa (FAV), posteriormente à descoberta de 

imunossupressores e, recentemente, a utilização de eritropoietina recombinante 

proporcionam sobrevida "longa" aos doentes (COSTA, 1993; ZATZ, 2003). 

O avanço da biotecnologia propicia o benefício da manutenção da vida em 

diversas situações, como no procedimento hemodialítico. Dessa forma, pensamos 

contribuir para o alcance da sensação de bem estar pelos pacientes em hemodiálise 

(VIEIRA, 2007).  

Entretanto, o tratamento impõe um grande ônus à qualidade de vida do 

paciente, em função da restrição da liberdade, devido à obrigatoriedade em 

frequentar o serviço de nefrologia, três vezes por semana, em sessões de 

hemodiálise que, usualmente, duram três horas e meia a quatro horas.  

A condição crônica e o tratamento hemodialítico tornam-se, por vezes, 

fontes de estresse, por ocasionar isolamento social, dependência da previdência 

social, parcial impossibilidade de locomoção, necessidade de adaptação à perda da 

autonomia e, ainda, um sentimento ambíguo entre medo de viver e de morrer.  

Essa limitação, que passa a fazer parte do seu dia-a-dia, requer um apoio 

especial, por parte de todos os profissionais que lidam com o paciente.  Alguns 

conseguem se adaptar, de forma satisfatória, às restrições impostas pelo 

tratamento, não apresentando dificuldades na nova rotina diária; outros assimilam as 

informações e seguem as orientações médicas, mas não conseguem refazer a 

própria vida. Existem muitos que lidam mal com as medidas exigidas para um bom 

tratamento, não aderem à terapêutica e não refazem sua vida. É o ser humano, em 

sua complexidade. 

As sensações são experimentadas, de forma única, por cada sujeito que 

adoece, expressando, assim, a singularidade, constituída por sua história de vida e 

estrutura psíquica para lidar com as adversidades da vida. 

Uma boa aceitação implica na utilização de estratégias que permitam 

conceber a doença como uma oportunidade de crescimento pessoal.  

Segundo Guerra (1998), a doença em si não transforma o homem em 

doente, podendo ser uma experiência de inovação positiva e não somente um 

aspecto diminutivo ou multiplicativo.  

Cada paciente é único em sua história. Cada um tem uma maneira própria 

de enfrentar as adversidades da vida, por vezes, fazendo resiliência como nos 
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mostra Boris Cyrulnik, conceituando-a como “a arte de navegar nas torrentes” (2004, 

p. 207). O autor ainda acrescenta que, dar sentido à vida é uma parte inseparável 

desse processo e que o mesmo significa uma mensagem de esperança. Reforça 

que a resiliência é a capacidade dos seres humanos sujeitos aos efeitos das 

adversidades, encontrarem formas de superá-las e até mesmo sair mais fortes da 

situação.  

Cyrulnik (2006) explica como mesmo em casos graves, as pessoas podem 

se recuperar e retomar suas vidas, graças a algumas faculdades adquiridas na 

infância e ao apoio recebido depois da experiência traumatizante. Segundo ele, 

existem culturas em que essa superação não é pensável, porque a organização 

social não a torna possível.   

A resiliência apresenta-se na área das ciências humanas e da saúde como 

um tema novo; caracteriza-se pela capacidade do ser humano responder às 

demandas da vida cotidiana de forma positiva, apesar das adversidades que 

enfrenta ao longo de seu ciclo vital de desenvolvimento, resultando na combinação 

entre os atributos do indivíduo e de seu ambiente familiar, social e cultural. Trata-se 

de um conceito que comporta um potencial valioso em termos de prevenção de 

agravos e promoção da saúde das populações (NORONHA, 2009). 

Grotberg (1995) afirma que pessoas resilientes são capazes de enfrentar 

adversidades e que a resiliência reduz a intensidade do estresse e de sinais 

emocionais negativos, como a ansiedade, depressão ou raiva, ao mesmo tempo em 

que aumenta a curiosidade e a saúde mental. 

Também pode ser definida como uma capacidade universal que possibilita a 

pessoa, grupo ou comunidade, prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das 

adversidades, inclusive saindo dessas situações fortalecida ou até mesmo 

transformada, porém não ilesa (GROTBERG, 1995). É caracterizada como um 

conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que possibilitam ter uma vida 

saudável, vivendo em um ambiente insano, se tratando então de um processo 

interativo entre o indivíduo e o meio em que este vive, integrando ingredientes 

psicológicos, sociais, emocionais, cognitivos, culturais, éticos, entre outros 

(RUTTER, 1993). 

Ela envolve fatores de risco e de proteção. Para Rutter (1985), os fatores de 

risco são os acontecimentos estressantes da vida, tais como a pobreza, as perdas 

afetivas, as enfermidades, o desemprego, as guerras, as calamidades, entre outros. 
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Segundo o autor, os de proteção são as influências que modificam, melhoram ou 

alteram a resposta de uma pessoa a algum perigo que predispõe a um resultado não 

adaptativo.  

Estes fatores referem-se a características que parecem mudar ou reverter 

circunstâncias, potencialmente negativas. Entre os principais componentes de 

proteção estão: relações parentais satisfatórias, disponibilidade de fontes de apoio 

social, auto-imagem positiva, crença ou religião, favorecimento da comunicação e 

colaboração na resolução de problemas (PINHEIRO, 2004). 

O mesmo autor afirma que, pessoas com trajetórias semelhantes 

diferenciam-se pelo fato de algumas conseguirem superar as crises, enquanto 

outras não conseguem. 

Nesta linha de pensamento, Grotberg (1995) sublinha a importância das 

experiências internas e externas, vivenciadas de modo particular por cada pessoa. 

Observa que, de acordo com o caráter subjetivo dessas experiências, algumas 

pessoas tendem a adotar uma atitude positiva, coerente com os fatos e corajosa, 

enquanto outras antecipam as suas perdas, sofrendo antecipadamente angústia e 

elevados níveis de ansiedade, "auto-fragilizando-se". 

A experiência individual do adoecimento representa a forma como a pessoa 

responde, ao acometimento da doença, em seu meio social. A compreensão 

individual está associada ao conjunto de crenças e valores relativos à vivência da 

enfermidade. Alves (1993) a situa enquanto realidade construída por processos 

significativos, compartilhados intersubjetivamente. A participação de fatores 

socioculturais, e, sobretudo, individuais e psicológicos é significativa, mas ainda 

carente de estudos mais consistentes. 

Como enfermeira, durante quase dez anos de convivência com pacientes 

renais crônicos em tratamento hemodialítico, pude vivenciar situações as mais 

diversas e, na grande maioria das vezes, conflituosas. Convivi com pessoas 

especiais de grande apego à vida que, mesmo envolvidos em um processo centrado 

em uma patologia que não lhe confere muitas perspectivas de vida, no entanto, são 

esperançosas em relação ao futuro. Por outro lado, há também pacientes que 

entram em depressão e se mostram sem forças para enfrentar a situação, para eles, 

muitas vezes, inesperada.  

Em meio a estas controvérsias, sensibilizou-me, sobremaneira, a 

problemática de uma paciente submetida a este tipo de tratamento. Neste universo 
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repleto de adversidades, tenho a pretensão de particularizar sua história de vida, por 

ter reconhecido peculiaridades em seu modo de viver, que a distingue da maioria 

dos outros pacientes que se submetem a mesma terapêutica. Ela apresenta grande 

força de vontade, otimismo, perseverança, altruísmo e, sobretudo, alegria de viver, 

apesar de sua condição de saúde.  

Esta paciente tem de uma complicação extremamente grave, que põe em 

risco sua vida, conhecida como calcifilaxia, que pode surgir em pacientes com 

insuficiência renal crônica e que será abordada, posteriormente. 

Muitos foram os pacientes que também expressaram atitudes de otimismo 

diante da realidade a ser enfrentada. No entanto, a paciente em apreço extrapola 

todas as expectativas e nos motiva a registrar sua história de vida, como forma de 

contribuir com outros pacientes, em condições semelhantes, ou diante de outras 

situações adversas que a própria vida nos reserva. Nessa perspectiva, formulamos o 

seguinte questionamento: O que leva alguém a expressar alegria, esperança e 

otimismo, diante de uma situação adversa que impõe limites à vida, em outras 

palavras, a fazer resiliência? 

Portanto, neste trabalho buscaremos, através de uma escuta mais atenta da 

paciente, conhecer as relações e as situações vividas por ela, de maneira tão 

singular, ao longo de 16 anos ininterruptos, em tratamento hemodialítico. Para tanto, 

partirei do pressuposto de que é importante compreender como uma pessoa, 

portadora de doença crônica, em tratamento hemodialítico, pode conviver tão bem 

com suas limitações, fazendo resiliência, diante de cada nova dificuldade. 

Sua história poderá contribuir para melhorar a assistência de enfermagem 

prestada, personalizando cuidados, transmitindo segurança, conforto, confiabilidade, 

mediante as dificuldades e restrições a que são submetidos os pacientes em 

tratamento hemodialítico. 

Nesse sentido, mais do que a gravidade objetiva de uma doença, de uma 

perda ou de um acontecimento que promove sofrimento, importa, sobretudo, 

descobrir formas de superá-los, apesar de tudo. 

Assim, o enfrentamento de uma situação diferente dos planos e sonhos 

traçados, torna-se mais ameno à medida que encontramos pessoas que nos 

oferecem apoio e proporcionam uma relação de confiança, de tal forma que, 

possamos esclarecer dúvidas, narrar as nossas experiências e nossos sentimentos, 

diante da doença (ELSEN; MARCON; SILVA, 2002). 



27 

 

Nessa perspectiva Miranda e Maciel (2003), mostram como a escuta foi 

importante para a autoestima de um ex-doente de hanseníase, ao narrar a sua 

própria história de vida.  

Diante disso, apesar de todas as dificuldades dos pacientes renais crônicos, 

com ajuda de profissionais qualificados, podem desenvolver uma rotina de afazeres, 

construindo projetos, fazendo algo que tenha significado para si, reconstruindo sua 

vida, um novo estilo de vida. 

Para tanto, é importante estimular sua capacidade, para se adaptar de 

maneira positiva ao novo estilo de vida e assumir o controle do seu tratamento, 

abordando saúde/doença não como elementos opostos, mas como parte de um 

processo único. A experiência da doença enquanto processo integra corpo, mente e 

entidade fisiológica, inserindo-os num contexto sociocultural (GUALDA, 2004). 

Esses pacientes suscitam no percurso terapêutico um novo olhar, uma 

enfermagem que se sensibilize diante da dor do outro, em uma perspectiva de 

profunda compreensão do que somos e das relações que estabelecemos com o 

mundo. Olhar para o ser, numa visão que permita um encontro com a subjetividade 

de cada um, na busca pela promoção de sua dignidade e qualidade de vida. Esse 

olhar vai nos conduzir a uma troca de revitalização dos sentidos, aguçando nossa 

capacidade de sentir o outro, em sua singularidade e plenitude. 

Destaca-se, assim, a importância da escuta atenta do paciente sobre o que 

pensa em relação aos acontecimentos, uma vez que favorece a elaboração das 

informações recebidas, a desmistificação da patologia e, consequentemente, a 

diminuição das fantasias. E, nesse sentido, o enfermeiro pode apoiá-lo no 

desvendamento de suas indagações e inquietações.  

Desse modo, reconstruir, a partir da escuta, a trajetória de vida de uma 

paciente renal crônica, submetida ao tratamento hemodialítico, constitui o objetivo 

desta investigação. 

 Este trabalho terá a seguinte ordem de apresentação: uma introdução, 

os andaimes metodológicos, um capítulo sobre a história de vida da colaboradora 

intitulado, na correnteza da vida, constando de seis subtópicos e, por fim, os 

registros (quase) finais. 
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 ANDAIMES METODOLÓGICOS 
 

A rosa não tem porquês 
Ela floresce porque floresce. 

 
Angelus Silesius.     
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2 ANDAIMES METODOLÓGICOS 

 

Para discorrermos acerca da trajetória de vida de uma paciente renal crônica 

submetida à hemodiálise, colocamo-nos diante de uma pesquisa que requer, pela 

sua natureza, uma abordagem de cunho qualitativo. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade que não pode ser 

quantificada, respondendo a questões muito particulares, trabalhando em um 

universo de significados, crenças e valores que correspondem a um espaço mais 

profundo das relações, dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2007).  

Neste sentido, a pesquisa qualitativa preocupa-se com os indivíduos e seus 

ambientes em suas complexidades, não havendo limites ou controle impostos pelo 

pesquisador. Desse modo, baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre 

os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela 

é vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Assim sendo, uma investigação que priorize a informação do entrevistado, 

exige uma aproximação do pesquisador com o pesquisado para que se estabeleça 

um contato, uma relação de confiança (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

São muitos os métodos e as técnicas de coleta e análise de dados em uma 

abordagem qualitativa e, entre eles, a história oral de vida ocupa lugar de destaque. 

Através da história oral de vida pode-se captar o que acontece na intersecção do 

individual com o social, assim como permite que elementos do presente, fundam-se 

a evocações passadas (PAULILO, 1999).  

A história oral de vida é uma modalidade de história oral que, segundo Meihy 

(2002), significa a narração do conjunto de experiências de vida de uma pessoa, 

constituindo-se numa perspectiva muito mais subjetiva que objetiva. Tais 

experiências não buscam a verdade e sim a versão sobre a moral existencial e a 

valorização subjetiva de detalhes. Esse referencial expressa o retrato oficial do 

colaborador e, nesse sentido, a verdade da versão pertence ao narrador que é 

soberano para revelar ou ocultar casos, circunstâncias e pessoas (MEIHY, 2002). 

Uma narrativa contém, em termos de possibilidades, idealizações e falsas 

memórias. Isso, de certa forma, poderia invalidar uma busca por fatos 

absolutamente verídicos. Contudo, para Bosi estas características se tornam 
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aliadas, neste tipo de estudo, por buscar justamente trabalhar com a seletividade do 

narrador, com aquilo que ele deseja expressar, incluindo seus “erros e lapsos” 

(BOSI, 1994, p. 37). 

A história oral de vida permite adentrar na subjetividade, na singularidade, 

na experiência social e na forma como o sujeito constrói a sua vida, que a entrelaça 

com seus valores, costumes e práticas sociais. Buscamos a história, a partir das 

condições materiais de existência dos acontecimentos diários na vida de uma 

pessoa: o que faz o que pensa e como estão organizadas as relações familiares, 

considerando a vida cotidiana como fonte de conhecimento.  

Queiroz define história de vida como 
 

O relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando 
reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir as experiências 
que adquiriu. Narrativa linear e individual dos acontecimentos que nele 
considera significativo. Através dela se delineiam as relações com os 
membros do seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, de sua 
sociedade global que cabe ao pesquisador desvendar (QUEIROZ, 1988, p. 
20). 

 

Para esta autora a história de vida é, além disso, uma técnica que é capaz 

de captar o que ocorre na encruzilhada da vida individual com o social (QUEIROZ, 

1988).  

 Alberti (2005) diz que História de Vida é um tipo de entrevista em história 

oral que tem como centro o próprio indivíduo na história. A história de vida se define 

como o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo. Através dela é 

possível, portanto, “recuperar aquilo que não encontramos em documentos de outra 

natureza: determinados acontecimentos pouco esclarecidos ou nunca evocados, 

experiências pessoais e impressões particulares” (ALBERTI, 2005, p. 22). É, 

portanto, o resgate do passado, possível de ser rememorado, privilegiando “a 

recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu” (ALBERTI, 2005, p. 23). 

Em pesquisas que abordam a história oral Meihy (2002), enfatiza que todo 

entrevistado/narrador deve ser reconhecido como colaborador, expressando uma 

relação de afinidade entre o entrevistador e o entrevistado. 

O pressuposto da história oral está na percepção do passado, como algo 

que tem continuidade no presente, e cujo processo histórico não está acabado; além 

disso, proporciona sentido à vida social do colaborador e leitores, levando-os a 
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compreender o seguimento histórico e a se identificarem como parte dele (MEIHY, 

2002). 

A história oral é considerada o foco central do estudo e, as narrações, o 

ponto central das análises. Para obter o valor metodológico, o pesquisador centraliza 

sua atenção nos critérios de elaboração do projeto, na realização das entrevistas, no 

processo da passagem oral para o texto escrito e nos resultados afinados com o 

sentido da entrevista. É sobre a expressão dessas entrevistas, ponto crucial da 

pesquisa, que os resultados são efetivados (MEIHY, 2002).  

Para este autor nas entrevistas de história oral de vida, as perguntas devem 

ser amplas, sempre colocadas em grandes blocos, respeitando a sequência 

cronológica da trajetória do entrevistado (MEIHY, 2002).  

Na entrevista o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos 

atores sociais. Ela não significa uma conversa neutra, uma vez que se insere como 

meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeito/objeto da pesquisa 

que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada (MINAYO, 

2007).  

Dessa forma, a entrevista caracteriza-se por ser um processo de relação 

interpessoal onde ocorre o encontro entre a subjetividade do pesquisador e a do 

colaborador (inter-subjetividade). Para tanto, o pesquisador deve respeitar a forma 

utilizada pelo colaborador para construir a sua narrativa, na tentativa de captar a sua 

interpretação da realidade e deve "desvestir-se" de suas crenças, valores e 

formação intelectual. 

Acrescenta Meihy (2002), que o lugar da entrevista deve ser confortável para 

o depoente, preferencialmente em sua casa, impedindo que o ambiente seja 

mecanismo de pressão ou que outras pessoas possam interferir na entrevista. 

Ressalta que o local ideal será sempre aquele capaz de favorecer condições 

apropriadas para a captação e pureza do som, evitando-se as interrupções 

desnecessárias capazes de alterar a concentração.  

Segundo o mesmo autor, em história oral, a entrevista se subdivide em três 

etapas: 

A primeira corresponde a pré-entrevista, onde ocorre a preparação do 

encontro para a realização da gravação, na qual o colaborador toma conhecimento 

do projeto e do âmbito de sua participação, bem como lhe é informado da gravação 

de sua fala, necessitando de sua prévia autorização (MEIHY, 2002). 
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A segunda etapa diz respeito à realização da entrevista propriamente dita, o 

oralista garante que a entrevista ocorra num clima de solidariedade profissional, 

aberto ao aconchego, à confidência e ao respeito (MEIHY, 2002). 

A última etapa, denominada de pós-entrevista, significa a ocasião em que 

são enviadas ao colaborador cartas ou telefonemas de agradecimento, os quais têm 

a finalidade de manter a continuidade do processo (MEIHY, 2002). 

Na metodologia de história oral, é aconselhável a utilização de um caderno 

de campo durante o acompanhamento das entrevistas, bem como no registro da 

evolução do projeto, de modo a facilitar o diálogo com o desenvolvimento do estudo. 

O caderno de campo funciona como um diário íntimo, em que é registrado o roteiro 

prático do estudo, apontando o período e a forma de contato com os colaboradores, 

como ocorreu a gravação, os incidentes de percurso, as experiências e sensações 

apreendidas, as reflexões teóricas decorrentes de conversas relacionadas ao estudo 

e outros (MEIHY; HOLANDA, 2007). 

A base da existência da história oral é a narração gravada. Sua 

operacionalização demanda a adoção de algumas medidas: 

• agendar as entrevistas, segundo a conveniência do colaborador;  

• comparecer ao local no horário e data marcados;  

• criar um clima de solidariedade aberto ao aconchego, à confidência e ao 

respeito;  

• solicitar consentimento para gravar.  

Antes da gravação, devem ser registrados os dados de identificação (nome 

do projeto, data, nome do entrevistador, nome fictício do colaborador, local da 

entrevista) e, durante a sua realização, deve ficar registrado que a entrevista terá 

uma conferência e que nada será publicado sem a autorização prévia do 

colaborador. As questões de corte devem ser formuladas, preferencialmente, ao final 

da entrevista. Durante o desenvolvimento desta, deve-se evitar as interferências 

para que o entrevistado possa seguir sua lógica de narrativa. Ao término, deve-se 

dizer ao colaborador que a transcrição é um processo demorado, razão pela qual o 

retorno do material para a conferência levará um tempo incerto (MEIHY, 2002). 

Após a realização da entrevista, há a necessidade da transformação do 

relato oral em texto escrito para torná-lo disponível ao público. Para tanto, fazem-se 

necessárias às etapas de transcrição, textualização e transcriação, conforme 

descritas por Meihy (2002): 
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- Transcrição: é a passagem rigorosa da entrevista (após a escuta 

minuciosa de todo o conteúdo por algumas vezes) da mídia para o papel, com todos 

os seus lapsos, erros, vacilos, repetições e incompreensões, incluindo as perguntas 

do entrevistador; 

- Textualização: etapa na qual as perguntas são suprimidas e agregadas às 

respostas, passando a ser todo o texto de domínio exclusivo do colaborador, 

assumindo, como personagem único, a primeira pessoa. Durante esta etapa, a 

narrativa recebe uma pequena reorganização para se tornar mais clara. Escolhe-se, 

então, o tom vital, que é uma frase a ser colocada na introdução da história de vida, 

por representar uma síntese moral da narrativa; 

- Transcriação: é a etapa na qual se atua no depoimento de maneira mais 

ampla, invertendo-se a ordem de parágrafos, retirando ou acrescentando-se 

palavras e frases e, enfim, realizando-se o "teatro de linguagem". Para teatralizar, a 

própria língua dispõe de instrumentos, como a pontuação, particularmente as 

reticências e a interjeição - que se prestam para fantásticas mostras de onde o leitor 

deve respirar, quais as paradas estratégicas e quais as sinuosidades propostas. 

Recria-se, então, a atmosfera da entrevista, procurando trazer ao leitor o mundo de 

sensações provocadas pelo contato, o que não ocorreria reproduzindo-se palavra 

por palavra. Há a inferência do autor no texto, que será refeito várias vezes, 

devendo obedecer a acertos combinados com o colaborador. Neste procedimento, 

torna-se vital a legitimação da entrevista por parte do colaborador. 

Consideramos que a história oral de vida, neste caso, poderia permitir a 

compreensão do paciente renal crônico, tanto em sua complexidade e 

especificidade, quanto em relação à valorização de sua experiência de vida.  

Dessa forma, optamos, aqui, pela história oral como referencial 

metodológico para a sua condução, que se constitui em recurso usado como forma 

de captação das experiências de uma pessoa, disposta a falar sobre aspectos de 

sua vida, com o compromisso de se manter no contexto social. 

Diante do exposto, elegemos uma paciente renal crônica, com 64 anos de 

idade, em programa de hemodiálise, há 16 anos, na Nefronclínica, na cidade de 

Natal–RN; ela vivencia esta situação de modo singular, ao demonstrar a aceitação e 

resiliência, motivo pelo qual foi escolhida para reconstruir sua história oral de vida.  

As entrevistas, em número de cinco, foram realizadas na casa da 

colaboradora, situada no bairro de Lagoa Nova, mais precisamente no Conjunto 
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Potilândia, Natal-RN, iniciadas após a autorização da Diretoria Geral da 

Nefronclínica, para realizar o estudo e a aprovação do projeto, pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), sob o protocolo 

número de nº. 591/2011 (APÊNDICE E).   

Além disso, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e da carta de cessão. Os procedimentos a que a colaboradora 

foi submetida, compreenderam: entrevistas gravadas e anotações no caderno de 

campo pela mestranda e alunos bolsistas. Conforme recomenda a metodologia da 

história oral, após o processo de transcriação, voltamos à colaboradora para a 

realização da conferência; após sua leitura, foram sugeridas algumas pequenas 

mudanças no texto.  

No que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos, foram seguidas as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa 

com seres humanos, aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde, conforme Resolução nº196/96 (BRASIL, 2000). O documento citado é 

pautado em normas internacionais que visam assegurar os direitos e deveres da 

comunidade científica, dos sujeitos da pesquisa, como também do Estado. Essa 

resolução contempla os quatro princípios básicos da bioética: a autonomia, não-

maleficência, beneficência e justiça. 

A análise foi pautada nas narrativas da colaboradora, ancorada em estudos 

que tratam da história oral, da subjetividade humana, com destaque para a 

resiliência. Neste sentido, foram fundamentais os trabalhos de Meihy, Boff, Comte-

Sponville, Pessini e, sobretudo, Cyrulnik. 

Os personagens que aparecem em sua história foram identificados por 

nomes/fantasia, para mantê-los no anonimato, exceto a própria colaboradora e seu 

esposo, por desejo dela. 

Torna-se importante ressaltar, ainda, que a elaboração deste estudo contou 

com a preciosa contribuição de José Carlos Sebe Bom Meihy, através de um curso 

por ele ministrado, sobre história oral, no Programa de Pós-Graduação de 

Enfermagem da UFRN, no semestre 2011.2. 
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NA CORRENTEZA DA VIDA 
 

- Para onde vais, Andarilho, 
nesse andar assim cambaio? 
- Vou ao encontro da Manhã. 

 
Thiago de Mello 
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3 NA CORRENTEZA DA VIDA 

 

 Neste espaço, trataremos da história de vida da colaboradora, em suas 

diferentes etapas, incluindo dados biográficos e aspectos de sua vida, antes e após 

o adoecimento, até a fase atual. 

 O tom vital da narrativa da colaboradora expressa-se na fé, conforme 

podemos observar em sua afirmação: O que me faz superar esses momentos 

(adversidades da vida) é a fé. A fé em Deus, não sei se tenho fé. 

 

3.1 A CHEGADA AO MUNDO 

 

Faremos, inicialmente, um breve histórico de seus dados biográficos para, 

em seguida, tratarmos de cada situação específica, nessa trajetória de vida, uma 

vida em permanente cuidado. 

Izôlda Maria André das Virgens é o seu nome de batismo e a forma como a 

colaboradora faz questão de ser identificada, neste estudo. Nasceu no dia 26 de 

março de 1947, na Policlínica do Alecrim em Natal, Rio Grande do Norte (RN). O pai 

era mecânico chegando a trabalhar com pessoas influentes dessa região como Sr. 

João Câmara, e a mãe dona de casa; filha mais nova com um irmão por parte de pai 

e mãe e outro só por parte pai, com o qual teve pouco contato na juventude devido à 

não aceitação da mãe. 

Infância boa, “vida de princesa”, “filha que não dava trabalho” refere a 

entrevistada. Ajudava nos afazeres domésticos, recebia reclamações da mãe 

apenas quando alimentava os ciganos que passavam em sua porta, o que continuou 

fazendo às escondidas.  

Estudou em escolas particulares e públicas, como O Colégio Estadual do 

Atheneu Norte-Riogradense e Escola Estadual Instituto Padre Miguelinho. Fez 

questão de frisar ter sido aluna do professor Saturnino (trata-se de um professor de 

língua portuguesa, de grande destaque na cidade de Natal). Passou em 4º lugar no 

vestibular, para o curso de Odontologia, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

Relembra que, aos 15 anos, dançou a valsa com o então governador do 

estado do RN, e, aos 18 anos, no dia 23 de fevereiro de 1964, conheceu Eilson o 

primeiro namorado; namoraram durante cinco anos e quatro meses, casou virgem, 
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por ser muito católica. Tiveram dois filhos: Joaquim (1970) e Eilson Júnior (1975). E 

o casal convive muito bem até os dias atuais. 

 

3.2 VIVÊNCIAS DE UM TEMPO QUE PASSOU 

 

   Ao ser questionada acerca de sua vida, antes de adoecer, assim se 

expressa: 

Era bom! Melhor parte... Eu era dentista. Eu, antes de doente, eu me casei. 

Tive um anjo em minha vida, que se chamava Uriel1, ele me deu a 

oportunidade de trabalhar como dentista no antigo Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), a primeira de muitas outras oportunidades a mim oferecidas. Esse 

homem me disse algo que transmito para todos os formandos; falou assim: 

comadre, você vai ser dentista e vai ter um horror de pacientes, o amigo você não 

cobra porque é seu amigo, e do pobre porque ele não pode pagar.  

E minha vida toda foi isso, ajudando sem olhar a quem.  

Nesse momento, já podemos observar o altruísmo como traço marcante 

desta paciente; no decorrer de sua história, esta característica se tornará ainda mais 

recorrente e evidente.  

Continua:  

Trabalhei muito, atendi muita gente, porque gostava e nunca me arrependi. 

Também gostava de ver todas as minhas colegas trabalhando, então 

quando surgia uma oportunidade, uma vaga em algum interior ia empregando 

minhas amigas e assim empreguei todas. Era sempre pensando nos outros. E 

graças a Deus, deu certo.   

E eu acho que não fiz errado não. 

Depois fui morar em Açú com a família, devido à transferência de banco 

onde meu marido trabalhava como gerente; lá fazíamos muita festa, brincávamos 

carnaval, uma mesa enorme com muita comida. Não bebia, quem bebia era meu 

esposo, mas eu não bebia porque não gostava mesmo. O que eu gostava era de 

politicar.  

                                                 
1
 Advogado- procurador do INPS- presidente do Instituto de Previdência do Estado (IPE), 

professor da UFRN e um nome influente, na revolução de 1964. Defendeu amigos comunistas que 

foram presos, no RN. Foi padrinho de seu filho.  
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O prefeito de Natal chegou a me visitar, em casa, quando era candidato a 

governador; ele me disse: – Sabia que sou candidato a governador? Como eu tinha 

um retrato dele em minha cozinha, levei-o até lá lhe mostrei a foto e disse: aquele ali 

vai ser meu governador, ele gostou ficou sorrindo. 

Nessa época também éramos amigos de uma família muito rica, eram 

empresários do mármore, perderam tudo e ficaram pobres, sem nada mesmo; uma 

situação horrível.  

Minha vida social antes de adoecer era intensa, nessa brincadeira a gente 

fazia tanta festa! Eu vivia de festa. 

Veraneávamos na praia de Caraúbas, meus filhos ainda pequenos 

aprenderam a surfar, pescavam; o mais velho saía catando pedras na praia, e hoje é 

um grande geólogo. 

Quando viemos morar em Natal, por transferência do meu esposo 

novamente, matriculei os meninos no Colégio Maristela e depois no Marista; o mais 

novo se envolveu com os esportes. Foi campeão de handball, o melhor goleiro de 

handball era conhecido como dentinho, meu filho. Os amigos formavam uma 

caravana e eu era que levava todos para o campo e depois para comer pizza com 

Coca-Cola. Eu tinha dinheiro! Criei meus filhos assim. 

Fica evidente que Izôlda sempre foi uma pessoa muito dinâmica, ativa e 

alegre. Gostava muito de festas... 

Nesta fase de sua vida, embora ela tenha se mostrado como portadora de 

grande expressão otimista, junto aos clientes e demais pessoas que a procuravam, 

em sua vida particular, privilegiava, sobretudo, as festas e brincadeiras. Segundo a 

própria colaboradora, “vivia de festa”. 

 

3.3 PRIMEIROS SINAIS CONTRA A CORRENTE 

 

A vida de Izôlda não foi somente uma festa, porém, marcada por algumas 

intempéries nessa trajetória, conforme teremos oportunidade de identificá-las, no 

transcorrer de sua história. 

... Ela continua dizendo assim: 

Quando o banco fechou, meu esposo que era gerente ficou desempregado, 

então começou o sufoco. Ele deixou o currículo em muitos lugares e nada, não 

conseguia nada para trabalhar. 
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Foi quando apareceu outro anjo em minha vida, meu professor de 

traumatologia e amigo, Gabriel2. Ele soube que estávamos passando por 

necessidades, então nos procurou e falou assim: minha filha, vou abrir uma sala na 

Policlínica, sei que você é muito boa em exodontia, gosta de trabalhar e tem tempo 

disponível. Quer trabalhar comigo? Claro que aceitei. 

Nisso eu fui para o Serviço Especializado de Traumatologia Oral na 

Policlínica (SEPTO), trabalhar como dentista. Estava passando um momento 

financeiro muito difícil, meu filho mais novo, que gostava de surfar me dizia: mamãe 

venda minha prancha. Você pega um dinheirinho que dá para fazer uma feira. Isso 

me doeu... Silenciou, lágrimas profundas verteram de seus olhos 

Me doeu lá no âmago! 

Nesse momento, a colaboradora expressou profunda tristeza e seus olhos 

se encheram de lágrimas, outra vez.  

 Continua... 

Olhei para ele e respondi: menino deixa de besteira que eu pegando sua 

prancha, cortando em pedacinhos e fazendo um caldo dá um pirão de primeira. 

Então, nem se preocupe meu filho, isso vai passar. É só uma fase ruim. 

As pessoas, em determinados momentos da vida, passam por situações 

adversas, como o desemprego, separações familiares, perda de entes queridos, 

adoecimentos, exposições à violência física e psíquica, entre tantos outros 

problemas.  

E o que nos diz Cyrulnik? “O afeto deve ter sido doloroso, uma vez que o 

episódio foi cruel. Mas a maneira de representá-lo ao contá-lo ou imitá-lo modifica o 

sofrimento e o transforma em sorriso” (2004, p. 82). 

Prossegue Izôlda em sua história. 

Foi quando começou a minha doença. Sentia dor de cabeça com muita 

frequência, todos os dias; tomava muito remédio analgésico e anti-inflamatório, tudo 

meu era com esses remédios, nefrotóxicos de primeira qualidade, minha pressão 

começou a subir e ia subindo comecei a usar anti-hipertensivos prescritos pela 

médica que passou a me acompanhar.  

                                                 
2
 Diretor do SEPTO 
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Nesse momento, meu diagnóstico foi de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS3). 

E, continuando, explica: 

Nesse período, um político, amigo desde a época de solteira, descobriu que 

estávamos passando estas dificuldades e ofereceu um emprego ao meu esposo, eu 

falei que gostaria que fosse algo simples que ele não ganhasse muito dinheiro para 

depois não estar se aperreando para pagar; ficou trabalhando no setor de finanças 

da empresa. 

Depois disso, o meu esposo foi para a Companhia de Serviços Urbanos de 

Natal (URBANA) como administrador, fez um bom trabalho e foi transferido 

novamente, sendo desta vez para a Fundação de Esportes de Natal (FENAT) e 

finalizou na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Então, ele acalmou, começou a 

ganhar bem novamente. 

Nesse meio tempo, fiz acompanhamento médico da doença hipertensiva por 

uns 10 anos, porém, nunca me foi pedido para fazer um exame de ureia e creatinina 

(ureia e creatinina são marcadores da função renal), e eu não fiz.  

Pressões arteriais elevadas provocam insuficiências renal e cardíacas além 

de alterações nos vasos sanguíneos e na musculatura do coração. Pode ocorrer 

hipertrofia do ventrículo esquerdo, acidente vascular cerebral (AVE), infarto do 

miocárdio e morte súbita (GOODMAN; GILMAN, 2005). 

                                                 
3
 A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças com maior prevalência no mundo moderno é 

caracterizada pelo aumento da pressão arterial, tendo como causas a hereditariedade, a obesidade, o 

sedentarismo, o alcoolismo, o estresse, o fumo. As pessoas negras constituem grupo de risco 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). A incidência aumenta com a idade, podendo ocorrer também na 

juventude (BARROS et al, 2009). 

A hipertensão arterial é considerada uma doença silenciosa, pois, na maioria dos casos, não são 

observados quaisquer sintomas no paciente. Quando estes ocorrem, são vagos e comuns a outras 

doenças, tais como dor de cabeça, tonturas, cansaço, enjoos, falta de ar e sangramentos nasais 

(TUDOR, 2000). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), os valores admitidos são:120x80mmHg, em que a 

pressão arterial é considerada ótima e 130x85mmHg sendo considerada limítrofe. Assim, considera-

se hipertenso o indivíduo que mantém uma pressão arterial acima de 140 x 90 mmHg 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE). 

Conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

a HAS compreende-se nos seguintes estágios: 1 (leve - 140x90mmHg e 159x99mmHg), 2 (moderada 

- 160x100mmHg e 179x109mmHg) e 3 (grave - acima de 180x110mmHg). (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO E SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 
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Salientamos que hipertensão arterial é uma das principais causas de 

insuficiência renal, assim como a diabetes mellitus e antecedentes familiares 

(ROMÃO JUNIOR, 2004). 

O tratamento da hipertensão arterial pode ser medicamentoso e/ou 

associado com um estilo de vida mais saudável. Pacientes com índices de pressão 

diastólica na faixa de 85 a 94 mmHg, inicialmente, não recebem tratamento 

farmacológico (GOODMAN; GILMAN, 2005). 

Assim sendo, podemos concluir que um tratamento adequado da HAS pode 

evitar muitas complicações como, por exemplo, a IRC4. 

Izôlda, prosseguindo na entrevista, relembra: 

Enquanto trabalhei, como dentista no IPE, tive uma atendente que também 

trabalhava como auxiliar de enfermagem em uma clínica de diálise e sempre 

conversávamos sobre hemodiálise o que era, quem precisava fazer este tratamento 

e eu tinha uma verdadeira aula com esta atendente; ela sempre me trazia notícias 

                                                 
4
 A insuficiência renal surge como consequência do mau funcionamento ou perda da função renal 

que é caracterizada pelo acúmulo de resíduos nitrogenados no sangue como a ureia e a creatinina. 

Esta pode ser aguda, quando os rins param de funcionar abruptamente, total ou parcialmente, 

podendo recuperar a função quase normal ou crônica (RIELLA, 2003). 

IRC é definida como a perda brusca ou gradativa, de forma irreversível, da função renal, muitas 

vezes, assintomática no início da doença, devido aos mecanismos de adaptação do organismo e 

também ao fato dos rins terem capacidade funcional vastamente superior ao mínimo necessário 

(ZATZ, 2003). 

A IRC tem sido classificada em 5 fases: Na fase 1, o ritmo de filtração glomerular (RFG) é normal 

(>90 ml/min.), mas com presença de microalbuminúria; na fase 2 (leve), o RFG está entre 60 e 89 

ml/min.; na fase 3 (moderada), o RFG encontra-se entre 30 e 59 ml/min.; na fase 4 (grave), o RFG 

está entre 15 e 29 ml/min.; já a fase 5 pode ser classificada como insuficiência renal crônica terminal, 

cujo RFG é menor do que 15 ml/min (BASTOS et al, 2004).  

A perda progressiva da função renal é multifatorial e complexa em sua etiopatogênese, 

representando um acometimento potencialmente grave e que compromete, paulatinamente, o 

metabolismo e a vida celular de todos os órgãos do corpo humano (RIELLA, 2003). 

Suas causas além das já citadas, como HAS, diabetes e antecedentes familiares, são variadas, 

pois existem muitas doenças que afetam diretamente os rins, alterando o seu funcionamento. Elas 

podem ser hereditárias ou adquiridas como, por exemplo: a glomerulonefrite (inflamação dos rins), a 

pielonefrite (infecção urinária que atinge os rins), litíase (ou cálculo renal), as obstruções do trato 

urinário (valvulopatias, refluxo), o rim policístico, o lúpus, os tumores renais, dentre outros. Muitas 

dessas enfermidades desencadeantes da IRC continuam afetando o estado físico do paciente 

juntamente com as alterações sofridas em função da IRC (CASTRO et al., 2003). 

 Fermi (2010) ressalta que o uso prolongado de substâncias nefrotóxicas podem causar as mais 

diversas formas de agressão renal. Um mesmo agente pode levar a mais de um tipo de lesão, 

dependendo da dose, do tempo de exposição e das variações individuais de resposta de cada 

indivíduo. Os antiinflamatórios não hormonais são muito eficazes como agentes analgésicos, 

portanto, atualmente têm sido utilizados em excesso.  

No caso, desta paciente conforme suas informações houve abuso no consumo de analgésicos e 

anti-inflamatórios. 
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dos acontecimentos da clínica um paciente que passou mal, outro que tomou muito 

líquido teve edema de pulmão e morreu, outro que faltou e também morreu; todo dia 

ela chegava com uma história trágica diferente e eu achava tudo aquilo a coisa mais 

horrível do mundo. 

E acrescenta: 

Ela (a secretária) também falava nos médicos, em Dr. Esperança 

nefrologista dizia que ele salvava muita gente, que sabia tudo e eu guardei aquilo Dr. 

Esperança sabe tudo! Ficava curiosa para saber mais sobre ele e um dia perguntei 

se ele era bonito; ela dizia que era magro, alto e barbudo; que o mais bonitinho era o 

outro colega dele.  

Uma vez perguntei o que levava as pessoas a precisarem daquele 

tratamento? No que ela me respondeu: infecção urinária, pressão alta, diabetes; dei 

graças a Deus, pois só tinha pressão alta, um pouquinho alta era 140x080mm/Hg. 

Depois é que foi subindo para 160x90mm/Hg. 

Um belo dia algo estranho me aconteceu... 

...Era domingo e estávamos em uma festa no Iate Clube, eu e meu esposo, 

senti uma dor forte como se eu estivesse com vontade de defecar e urinar, então eu 

ia ao banheiro de instante em instante e nada, nem urinava, nem defecava. 

Na segunda-feira, fui visitar minha mãe, e quando cheguei lá minha mãe 

disse assim: você tomou banho de xixi? Isso minha mãe com quase 80 anos e 

perguntando se eu tinha tomado banho de xixi. Então falei a senhora usa fralda 

descartável o dia todo e vem me perguntar se eu é quem tomei banho de xixi? Mas 

ela disse para eu cheirar minha pele para sentir como estava com odor de urina.  

Eu disse que não estava com mau cheiro de urina não, mas estava com uma 

dor muito forte na minha cintura... Aí ela disse: é rim minha filha. Minha mãe com 

oitenta anos! 

Nesse caso, além da afetividade que se expressa na relação mãe/filha, ela 

(a mãe) não estava em convivência diária com sua filha, como os demais membros 

da família, razão pela qual essas observações de odores diferentes se fazem de 

forma mais evidente.  

Independente da causa quando os rins deixam de exercer suas funções 

ocorre aumento da ureia no sangue (azotemia). A azotemia leva a um conjunto de 

sinais e sintomas chamados de uremia ou síndrome urêmica relacionado aos vários 

sistemas orgânicos; dentre eles boca seca, náuseas e vômitos, hálito urêmico (com 
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odor de amônia), apatia, fadiga, sonolência, diminuição do volume urinário e 

impotência sexual, entre outros (FERMI, 2010). 

Continuando sua história sobre o processo de adoecimento, a colaboradora 

diz: 

Então fui para casa, antes do almoço fui ao banheiro tomar banho. E quando 

me dei conta estava urinando sangue. Chamei meus filhos e marido porque eu 

estava apavorada com o sangue ali. Eles disseram que era hepatite, que eu estava 

amarela. Pediram para ver os meus olhos e disseram que estavam amarelos.  

À tarde procurei minha médica (que fazia acompanhamento da pressão 

arterial); ela solicitou exames, pois eu estava muito inchada, com a pressão muito 

alta e com anemia profunda (hematócrito de 18%). No outro dia, após os resultados 

dos primeiros exames, eu já sabia que era problema renal5. 

Durante esse relato, Izôlda expressava um pouco de tensão, como se 

vivenciasse a situação, naquele instante. Ela compreendia, como profissional da 

área da saúde, a importância do sistema renal. 

Após uma pausa de silêncio, ela prossegue: 

Ao retornar a minha médica, com o resultado dos exames, ela falou bem 

assim: é problema renal, você perdeu seus rins com a hipertensão...  

Pausa na fala, expressando uma profunda decepção, um ressentimento. No 

entanto, não demonstrava qualquer conotação de rancor em relação à profissional. 

E continua: 

– Acho que doeu a consciência dela, por não ter pedido que eu fizesse os 

exames antes. Mas foi isto o que aconteceu naquela ocasião. 

Analisando essa ocorrência, vemos a importância das competências técnica 

e ética caminharem juntas, em benefício daqueles de quem cuidamos. 

                                                 
5
 Os rins, dentro da dinâmica vital do ser humano, participam da manutenção da constância do meio 

interno, através do fino controle do volume circulante no corpo, da osmolaridade, da concentração 
eletrolítica e dos íons ácidos. São eles que regulam a composição eletrolítica e dos líquidos 
intracelulares, em decorrência da intensa troca de água e de solutos através das membranas 
celulares. Os rins também produzem e secretam peptídeos e hormônios que participam da 
hemodinâmica sistêmica renal, como a renina, a angiotensina e a prostaglandina e, ainda, a 
eritropoetina, hormônio estimulador na produção de hemácias. Participam também do metabolismo 
mineral mediante a produção de calcitriol, ativador da vitamina D (FERMI, 2010). 

Dessa forma, os rins desempenham papel vital no organismo humano, assim como o coração e os 
pulmões. Sendo assim, a não execução de sua principal função, de filtração e eliminação das 
substancias tóxicas do corpo, desenvolvem a uremia. Esta se caracteriza por um quadro patológico 
que pode levar o doente à grave debilidade física, chegando, muitas vezes, à morte (RIELLA, 2003).  



44 

 

De conformidade com Germano (2003), a ética na relação interpessoal, no 

campo da saúde, deve contribuir para o alívio dos sofrimentos e, não ao contrário, 

impor sofrimentos.  

 
A indignação ética que brota da indiferença e da insensibilidade diante de 
situações como esta nos aponta para o desafio de trabalharmos para a 
humanização da assistência à saúde, por mais sedutora que seja e por 
maior benefício que promova a tecnologia a nossa disposição, o fator 
humano nunca será dispensável ou descartável! (PESSINI, 2004, p. 205). 

 

Após nova pausa, ela retorna: 

Em consulta com outros profissionais, eles pediram para que eu realizasse 

outros exames. Liguei imediatamente para um amigo que era do laboratório de um 

hospital privado, disse a ele que estava sem plano particular de saúde, apenas com 

o IPE. Ele disse: faça agora mesmo um plano de saúde; quando sair daqui vá 

imediatamente fazer um plano de saúde, e realizar seus exames. Antes mesmo de 

efetivar minha inscrição em um plano, ele abriu as portas de seu laboratório para eu 

realizar os exames solicitados.  

Como não tinha essa burocracia toda que existe hoje, eu os fiz... A equipe do 

hospital onde realizei disse tratar-se de uma insuficiência renal, porém não sabia se 

era crônica ou aguda, pois não era uma equipe de especialistas.  

Nesse momento, me conveniei à Cooperativa de Saúde (UNIMED) e depois 

pedi transferência para o plano de saúde do Banco do Brasil, Caixa de Assistência 

dos funcionários do Banco do Brasil (CASSI), onde estou até hoje. 

Nessa ocasião, a colaboradora disse ter tido dificuldades com a UNIMED, o 

que a motivou procurar outro plano, visto que sua condição de saúde exigia 

constante solicitação de exames e tratamentos, que vinham sendo dificultados no 

plano anterior.   

Por indicação desse meu amigo, fui procurar Dr. Esperança. Eu já sabia 

quem era esse médico. Minha atendente, que trabalhava na clínica de diálise, já 

tinha me falado. Naquela ocasião, lembrei de outro grande amigo meu, empresário 

de lojas de departamento que era paciente dele.  

E então liguei para esse amigo e disse-lhe: eu acho que meus rins pararam 

e eu vou fazer hemodiálise. Ele disse: procure Dr. Esperança.  E então respondi que 

me lembrava dele e de sua história com ele.  

Qual era a história que ela lembrava, desse seu amigo?  
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Lembrava que ele também teve problema renal e, como tinha ótimas 

condições financeiras, foi procurar atendimento fora do país, em Boston (EUA), em 

um centro médico de nefrologia cuja maior autoridade havia sido professor de Dr. 

Esperança. Ao chegar a Boston, em seu primeiro encontro com o referido professor, 

ele perguntou: O senhor é de onde? Ele respondeu: do Brasil. Eu sou descendente 

de libanês, mas moro no Brasil, há anos, em Natal. 

E o senhor está fazendo o que aqui, se o melhor especialista do Brasil, da 

América do Sul, e talvez até um dos melhores especialistas do mundo, se chama Dr. 

Esperança, e é lá de sua terra? 

Essa história lhe deu conforto e segurança para procurar o Dr. Esperança. E, 

então, naquele diálogo com seu amigo, segundo a colaboradora, ele havia falado: 

realmente não vou adiantar nada para você, vou só mandar um bilhetinho para ele. 

Procure-o na clínica e diga-lhe que fui eu que a encaminhei. 

Logo na manhã seguinte, fui à procura de Dr. Esperança, mas ele não 

estava. Como eu vinha falando, adoeci na segunda, na terça fiz o exame, na quarta 

fui à procura dele. Não perdi tempo e a indicação de meu amigo foi fundamental. 

Não consegui falar com Dr. Esperança, então marquei com outro 

nefrologista, na mesma clínica, em que o encontraria posteriormente. A urgência me 

obrigou a aceitar o que estivesse ao meu alcance, naquela ocasião. 

Como observamos, no início de sua história, Izôlda recorre a todos os meios 

existentes, dentro de suas possibilidades, para elucidar seu diagnóstico e começar o 

tratamento. Apesar de algumas dificuldades descritas por ela, é possível perceber 

seu espírito de luta, obstinação, confiança e otimismo diante de uma realidade de 

incertezas.    

 

3.4 UMA NOTÍCIA INESPERADA 

 

Izôlda, naquela ocasião, encontrava-se cheia de dúvidas quanto ao seu 

diagnóstico e tratamento. Portanto, era grande sua expectativa em relação a essa 

consulta. 
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Quando cheguei à consulta, mostrei meus exames e o médico falou: muito 

bem, aqui está dizendo que você está com doença renal e que seus rins estão com 

função de 8%. Isto significava dizer que a paciente estava com IRC6.  

– Doutor, isso quer dizer que é muito bom ou muito ruim?  

Ele disse que era péssimo! Aí veio aquele choque.  

– Só pode ser hemodiálise? - Não! Pode ser diálise peritoneal, pode ser 

diálise não sei o que lá, pode ser hemodiálise, ou transplante7... 

Vale ressaltar que a terapêutica escolhida pode ser afetada pela viabilidade 

das modalidades existentes, tais como: condição social, doenças coexistentes, 

percepção da eficácia para aquele paciente de um tratamento dialítico em relação ao 

outro. 

Continua a colaboradora ainda falando sobre essa consulta:  

– Doutor, é sua última palavra? Pois vou procurar outro, viu?!  

Fiquei indignada com ele. Chorei! Quase bati nele.  

Mas ele disse: não fica assim não que você é livre, pode fazer o que você 

quiser, mas vá onde está a secretária para pegar uma dieta de “manutenção”. Ela 

me deu e eu saí de lá chorando8. 

                                                 
6
 O diagnóstico de IRC é de competência exclusiva do nefrologista. Ele pode ser clínico, 

laboratorial e por imagem. O clearence de creatinina é considerado o exame laboratorial de padrão-

ouro para a avaliação da função renal. Para esse exame o paciente guarda a urina de 24hs, leva ao 

laboratório onde é coletada uma amostra de sangue para dosar a creatinina plasmática (FERMI, 

2010). 

 

7 Quando ocorre a IRC, há a necessidade de se instituir terapias que visem à substituição da 

função renal. Dentre os métodos terapêuticos existentes o transplante renal é considerado ideal por 

ser o mais adequado e de menos custo operacional. Porém, a dificuldade para obtenção de rins e o 

número reduzido de centros transplantadores, ativos e capacitados, fazem com que os pacientes se 

submetam ao tratamento dialítico para a manutenção de sua vida (LIMA, 2000; MENDONÇA, 2006). 

Além dessas dificuldades, existem as contraindicações para o transplante renal e entre as 

consideradas absolutas está a doença maligna, infecções crônicas, doença extrarrenal grave, 

coagulopatia persistente, doenças psiquiátricas, condições psicossociais adversas severas 

(alcoolismo, drogadição), não aderência a tratamentos, idade maior que 70 anos e recusa do paciente 

(COELHO, 2009). 

Assim, são quatro as modalidades de tratamentos dialíticos que devem ser escolhidas de acordo 

com uma avaliação multiprofissional e de preferência do paciente. Estão disponíveis a diálise 

peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), a diálise peritoneal intermitente (DPI), a diálise peritoneal 

cíclica contínua (DPCC) e a hemodiálise (HD), que figura como o primeiro método de escolha, tendo 

esta cerca de  89,6% de prevalência em relação às demais opções (MARTINS, 2008; SOCIEDADE..., 

2009). 

 
8
 Para os pacientes que estão com IR, mas que ainda apresentam função renal residual adota-se 

o tratamento conservador que tem como objetivo retardar o início da terapia dialítica, consiste em 
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Nesse relato, a colaboradora demonstrou uma expressão de raiva, 

desespero e impotência como se revivesse aquele episódio. Mas, imediatamente, se 

refez, embora tenha destacado sua indignação durante e após aquela consulta. Para 

ela um momento de tortura, em que via esvair-se sua esperança. 

 
Se o potencial de uma comunicação sobre a doença ou sobre o seu devir 
pode ser tido como traumático, é porque, apelando para a razão e à 
racionalidade dos cuidados, o comunicador permanece necessariamente 
ignorante dos valores inconscientes de seu enunciado. Estes refletem a 
intensidade das necessidades que conduzem, à revelia dos participantes, 
as relações dos doentes, com seu entorno próximo. È a descoberta dessas 
necessidades que serve para constituí-lo como sujeito de sua história, 
mesmo quando essa história se associa a de uma doença. Não é raro que 
essa descoberta comporte alguma selvageria e que dê aos elementos de 
uma revelação uma ressonância inesperada [...] (MERCER, 2009, p.123). 

 
A falha no reconhecimento da importância emocional e cultural priva o 
médico de uma de suas mais efetivas armas para aliviar a dor: o potencial 
terapêutico de sua inter-relação com o paciente (MERCER, 2009, p.179). 

 

Mas, lembrou Izôlda que seu esposo sempre foi uma grande força em sua 

vida. 

Comte-Sponville (1999, p. 296-297), tratando da virtude do amor afirma: 
 

você será amado no dia em que puder mostrar sua fraqueza sem que o 
outro se sirva dela para afirmar a sua força. Esse amor é o mais raro, o mais 
precioso, o mais milagroso. Se você recua um passo, ele recua dois. 
Simplesmente para lhe dar mais lugar, para não esbarrar em você, para não 
o invadir, não o oprimir, para lhe deixar um pouco mais de espaço, de 
liberdade, de ar, e tanto mais quanto mais fraco o sentir, para não lhe impor 
sua potência, nem mesmo sua alegria ou o seu amor, para não ocupar todo 
o espaço disponível, todo o ser disponível, todo o poder disponível [...].  

 

Meu esposo sempre ao meu lado; olhei para ele e disse: Eilson, você me dá 

uma boa mão. Porque esse negócio vai acabar comigo.  

Eilson perguntou, mas cadê o Dr. Esperança? 

Estava viajando e só devia estar chegando no dia seguinte. Cheguei em 

casa, já estava comendo apenas o que era permitido, prescrito na dieta de 

manutenção.   

                                                                                                                                                         
terapia medicamentosa e acompanhamento nutricional (controle da ingestão de líquidos, dieta 

hipoprotéica e com pouco potássio) (FERMI, 2010).  

Nessa fase, alguns pacientes podem necessitar de diuréticos para aumentar o volume urinário e 

reduzir o edema. É nessa fase de tratamento conservador que os nefrologistas procuram iniciar o 

preparo psicológico do paciente, esclarecendo-o sobre o tratamento dialítico de escolha ou a 

possibilidade de um transplante preenpitivo (sem diálise prévia) (FERMI, 2010). 
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Só comi um arroz branco, uma alface, uma colher de feijão... Chorando, 

chorando, chorando. Sem parar. 

O telefone tocou, era a secretária da clínica, que tinha sido minha paciente: 

Drª. Izôlda, se a senhora quiser ver Dr. Esperança venha agora. Era 12h e 30min. 

Eu disse: essa hora? - Venha que ele já chegou e começa a atender às 13 horas.  

Até hoje não sei como eu e meu marido chegamos tão rápido à clínica. 

Quando cheguei lá, falei a Dr. Esperança que havia sido encaminhada por 

um grande amigo dele, seu cliente. 

– Mas você já foi a algum colega nefrologista? Respondi que sim e que o 

banco onde havia sentado ainda estava quente e acrescentei: não me mande de 

volta porque jamais voltaria a ele.  

Dr. Esperança me disse que realmente meu hematócrito está muito baixo... 

(Pausa como se revivesse aquele instante longínquo) Mas a maneira de dizer para o 

paciente é muito importante.  

De acordo com Comte-Sponville (1999, p. 117),  
 

a compaixão é a simpatia na dor ou na tristeza, em outras palavras, é 
participar do sentimento do outro... E todo sofrimento merece compaixão. ... 
A simpatia promove entre dois indivíduos, e muitas vezes em ambos os 
sentidos (qualidade e sentimento), como que um encontro feliz. É um 
sorriso da vida como que um presente do acaso. 

 

E prossegue com a justificativa de Dr. Esperança. 

Ele disse que o colega já devia estar com vontade de ir para casa ou alguma 

coisa assim, e como você é uma pessoa sensível, mulher...  Nesse momento, ela 

ficou muito emocionada, chorou bastante, mas ao se refazer era como se 

expressasse uma sensação de alívio, de conforto. 

Você é uma pessoa sensível, falou Dr. Esperança. Com certeza, vai fazer a 

hemodiálise9. Por enquanto vai fazer um tratamento conservador, mas não é que 

                                                 
9
  Ramos et al. (2008) afirmam que a HD é um tipo de tratamento substitutivo da função renal, 

utilizada para remover líquidos e produtos do metabolismo do corpo quando os rins são incapazes de 

fazê-lo. 

A aplicação clínica da HD teve início há mais de meio século. Georg Haas de Gieszen foi o 

responsável por realizar, em 1924, o que se considera a primeira sessão de hemodiálise em 

humanos (RIELLA, 2003). Porém, segundo Abreu (2005), em 1940, foi criado, por Willen Kolff, o 

primeiro rim artificial. 

Pivatto e Abreu (2010) completam o raciocínio afirmando que, nesse tipo de terapia renal 

substitutiva, a circulação do paciente é extracorpórea; se dá através de membranas derivadas de 

celulose que atuam como membranas semipermeáveis. Essas membranas encontram-se imersas em 
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você vá ficar boa, você vai ficar fazendo o tratamento conservador até chegar a 

hora. 

E quando eu vou saber que chegou a hora, doutor? – Você vai ver. Não vou 

nem lhe dizer que é para você não ficar preocupada. 

Aí eu me apaixonei por ele... (Pausa, nova emoção com lágrimas). Lógico 

que eu me apaixonei. Ele falava e minhas lágrimas iam caindo... Mas por sentir sua 

sensibilidade, seu apoio, acolhimento. Ele não mentiu para mim, mas me transmitiu 

esperança, não de ficar boa, mas de conseguir sobreviver.  

Para Comte-Sponville (1999, p. 118),  
 

compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo nem compartilhar suas 
razões, boas ou más, para sofrer; é recusar-se a considerar um sofrimento, 
qualquer que seja, como fato indiferente, e um ser vivo, qualquer que seja, 
como coisa. 

 

                                                                                                                                                         
uma solução eletrolítica que possui concentração semelhante ao plasma de um indivíduo com função 

renal normal.  

Dessa forma, na HD, o paciente acompanha seu sangue fluir continuamente para fora do seu 

corpo por um complicado sistema de tubos até a máquina e depois retornar ao seu corpo. 

Assim, a HD é basicamente um processo de difusão utilizado para remover do organismo os 

produtos tóxicos que seriam eliminados por rins normais; é um processo lento, que depende das 

diferenças de tamanho das partículas e das diferenças entre os índices de difusão entre o sangue e o 

líquido utilizado para filtragem (MARTINS, 2008; PIVATTO; ABREU, 2010). 

A HD é, portanto, um procedimento que limpa e filtra o sangue retirando os resíduos prejudiciais, o 

excesso de sal e de líquidos, permitindo o controle da pressão arterial. Além disso, ajuda a manter o 

equilíbrio de substâncias químicas como o sódio, o potássio e cloretos no corpo (PIVATTO; ABREU, 

2010). Tudo isso em medidas suficientes para permitir ao paciente ficar em um estado mais próximo 

do normal por alguns dias. 

De acordo com Fermi (2010), o procedimento hemodialítico exige o uso de máquinas de 

proporção, filtro biocompatível ou dialisador e dialisato ou banho, que é a solução de hemodiálise e 

água, associadas e aquecidas, e é realizado através de um acesso vascular temporário ou definitivo; 

por cateter de duplo lúmem (CDL) ou por uma anastomose subcutânea entre a extremidade de uma 

artéria e de uma veia próxima denominada fistula arteriovenosa (FAV), respectivamente. 

Um acesso vascular adequado deve oferecer um fluxo sanguíneo satisfatório, ao mesmo tempo 

que possui meia-vida longa e baixo índice de complicações. Esses critérios são fundamentais já que 

é, através da via de acesso, que o sangue será bombeado para o rim artificial (capilar), composto por 

uma membrana semipermeável responsável por separar o sangue do banho de diálise (RIELLA, 

2003; ABREU, 2005). 

Ali, de acordo com Abreu (2005), atuam duas pressões: a hidrostática, onde o transporte é 

dependente do gradiente de pressão hidráulica entre os dois lados da membrana dialisante, e a 

osmótica, onde a dependência do transporte está no gradiente de concentração de solutos entre os 

dois lados. Ocorre, portanto, os processos de ultrafiltração e difusão. 

A HD convencional, ou intermitente, acontece, normalmente, três vezes por semana, em dias 

alternados, com duração média de quatro horas por sessão (LIMA, 2000).  

Porém, de acordo com Martins (2008), as sessões acontecerão conforme as necessidades do 

paciente, podendo variar tanto a duração das sessões (de três horas e meia a cinco horas, como a 

frequência destas ( de duas vezes semanais até a hemodiálise diária). 
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Nisso veio um tio meu para me doar um rim, antes mesmo da necessidade 

de fazer hemodiálise, mas ele não pode ser doador porque, em seus exames, foi 

diagnosticado cálculo renal...  

O transplante preenptivo é aquele que é efetivado antes mesmo de um 

tratamento dialítico. Essa pode ser a melhor solução para quem sofre de IRC além 

de diminuir, sensivelmente, a possibilidade de rejeição ao novo rim (PACHECO-

SILVA, 2004). 

Só me restava fila de espera.  

Bem, continua a colaboradora: não deu certo fazer o transplante, mas meu 

tio ainda estava em minha casa quando passei uma noite inteira sentada na cama, 

sufocando, morrendo. 

Eu passei aquela noite só arquejando, meu tio me disse: amanhã você vai à 

clínica para fazer hemodiálise. Falei: e eu volto amanhã?  Eu vou, mas não volto; 

não estarei viva não.  

Ao amanhecer, ele me levou quase nos braços. Magrinha. Só estava 

inchada, eu tinha consciência de que aquilo era inchaço. 

Pensei que ia morrer! Ter parada cardíaca... Aquilo tudo que minha 

atendente dizia.  Chorei muito. Quanto mais eu pensava naquilo, mais minha 

pressão aumentava.  E ficava ansiosa...  

Foi assim que reagi à necessidade de fazer a hemodiálise. 

D’Assumpção, em seu livro sobre o viver e o morrer, traz a seguinte reflexão: 
 

As perdas nos dão a exata dimensão dos ganhos. A morte, sendo a perda 
maior que podemos sofrer, nos faz valorizar a vida [...] A morte é, portanto, 
uma ótima professora da vida (D’ASSUMPÇÃO, 2010, p. 99).       

   

E prossegue o mesmo autor: 
 

O medo da morte é na realidade o medo da vida. Quando deixamos muita 
coisa por ser feita; quando vivemos protelando nossos projetos; quando 
estamos mergulhados no passado, lamentando como as coisas eram boas 
e como deixaram de sê-lo; quando ficamos sonhando com o futuro, 
imaginado grandes realizações que só acontecem no pensamento e nas 
fantasias, a morte se torna terrivelmente ameaçadora (D’ASSUMPÇÃO, 
2010, p. 106). 

 

Porém, minha primeira hemodiálise foi ótima, não tive nenhum problema, 

nenhuma complicação. Pressão arterial normal. 
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Mendonça (2006) diz que a HD é capaz de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida, garante estabilidade clínica ao paciente, possibilita maior 

longevidade e uma frequência menor de complicações.  

E assim seguiram-se as hemodiálises boas, tranquilas. Eu não reclamava, 

brincava muito. Encontrei uma parceira lá, paciente mais antiga: ela ficava junto de 

mim, sentava ao meu lado e me falava: – qualquer coisa que acontecer, me diga, 

pois sou mais velha aqui, e tomarei conta de você.  

Mariotti (2009) afirma que, apesar de todos os riscos que a HD expõe ao 

paciente, ao longo dos tempos, vem ocorrendo um grande progresso em relação à 

segurança e à eficácia das máquinas de diálise, tornando o tratamento mais seguro. 

Levine (1993) conclui que hemodiálise é um método de sucesso na 

manutenção da vida de milhares de pacientes em IRC e na recuperação da maioria 

desses pacientes. 

Hoje, graças à terapia renal substitutiva, um número significante de pessoas 

tem sua vida mantida mesmo com a ausência de um órgão vital. Além disso, o 

tratamento dialítico propicia as condições clínicas necessárias àqueles que 

aguardam pelo transplante renal. Assim como apenas uma pequena minoria dos 

pacientes em diálise consegue o transplante, seja por escassez de órgão ou por 

motivos clínicos, a hemodiálise deve ser vista como uma modalidade terapêutica 

capaz de proporcionar uma melhor qualidade de vida, maior longevidade e uma 

frequência cada vez menor de complicações. 

No Brasil, de acordo com Abreu (2005), a mortalidade de pacientes em 

diálise está entre 30 e 40 pacientes por milhão de habitantes, mas a expectativa é 

de que, em face da melhor qualidade dos serviços de terapia renal substitutiva, esse 

índice possa ser reduzido. 

E volta a colaboradora a falar de sua experiência com a hemodiálise. 

E como vi que não morri...  Abracei!  

Abracei a hemodiálise. Fui melhorando, fiquei boazinha. Já brinquei... (fez 

uma pausa e mostrou-se pensativa), voltei a ser feliz; minha primeira hemodiálise foi 

em julho... Em dezembro... ou foi em novembro, começou o carnatal (carnaval fora 

de época) e eu já estava no bloco...  

Há quem não consiga retomar o ritmo normal da vida, após um evento 

traumático; mas é também possível encontrar pessoas que, mesmo expostas a 

condições adversas, conseguem sair fortalecidas. Esta atitude de enfrentamento 
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diante de acontecimentos difíceis e, por vezes, inesperados, ilustra bem o conceito 

de resiliência10.  

Dessa forma, pensamos em pessoas que fazem resiliência frente às mais 

variadas situações problemáticas, no entanto, aqui a destacamos em um caso de 

doença. A resiliência, nesse contexto, é a capacidade de alguém lidar com uma 

patologia, aceitando suas limitações, colaborando com aderência ao tratamento, 

readaptando-se e sobrevivendo de forma positiva, diante de cada nova dificuldade. 

No presente estudo, que registra a história de vida de uma paciente em 

tratamento hemodialítico, tomamos a resiliência como um conceito basilar, a partir 

do sentido cunhado por Boris Cyrulnik11, em sua obra. 

Para esse autor, a resiliência pode ser assim entendida: 
 

Trata-se de um processo, de um conjunto de fenômenos harmonizados em 
que o sujeito se esgueira para dentro de um contexto afetivo, social e 
cultural. A resiliência é a arte de navegar nas torrentes. Um trauma 
empurrou um sujeito em uma direção que ele gostaria de não tomar. Mas, 
uma vez que caiu numa correnteza que o faz rolar e o carrega para uma 
cascata de ferimentos, o resiliente deve apelar aos recursos internos 
impregnados em sua memória, deve brigar para não se deixar arrastar pela 
inclinação natural dos traumatismos que o fazem navegar aos trambolhões, 
de golpe em golpe, até o momento em que uma mão estendida lhe ofereça 
um recurso externo, uma relação afetiva, uma instituição social ou cultural 
que lhe permita a superação (CYRULNIK, 2004, p. 207). 

 

                                                 
10

 O termo resiliência originou-se da física e da engenharia, cuja definição seria, segundo o 

dicionário Houaiss, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após 

terem sido submetidos a uma deformação elástica e a capacidade de se recobrar facilmente ou se 

adaptar à má sorte ou às mudanças (HOUAISS, 2009). 

Mas também foi usado para descrever as forças psicológicas e biológicas necessárias para 

superar, com sucesso, as mudanças na vida (PINHEIRO, 2004). Surgiram algumas pesquisas 

identificando o papel do desenvolvimento da capacidade de ser resiliente e, a partir daí, ampliou-se o 

horizonte da criação de estratégias de promoção de resiliência. Os principais estudos tiveram, como 

foco, compreender de que maneira crianças, adolescentes e adultos são capazes de superar 

adversidades, a partir dos esforços para mapear as causas e a evolução das psicopatologias. 

Trata-se de um termo relativamente novo no campo das ciências humanas e da saúde, que vem 

sendo discutido, nos últimos trinta anos pela psicologia, iniciada pelo Psiquiatra Michael Rutter. 

Entretanto, somente, nos últimos cinco anos, o conceito vem sendo discutido, mais intensamente, em 

fóruns internacionais (POLETTO; KOLLER, 2006). 
11

 Trata-se de um importante pesquisador francês, com uma longa trajetória como etólogo, 

neuropsiquiatra e psicanalista. É chefe da Clínica do Apego, na Universidade de Toulon, na França e 

presidente do Observatoire Internacional de la Résilience. Para Cyrulnik (2006), a resiliência é um 

processo de superação, um modo de subjetivação, que se dá no encontro com o outro, resultado da 

interação de fatores pessoais, institucionais e/ou do contexto social. É uma tessitura, a partir do 

vínculo e do processo de significação. É o resultado da interação entre aspectos individuais, contexto 

social, quantidade e qualidade dos acontecimentos, no decorrer da vida, e os chamados fatores de 

proteção na família e no meio social. 
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Izôlda prossegue na entrevista falando acerca de sua nova realidade, de seu 

novo caminho. 

Não tinha mais medo do tratamento. Só tinha medo na hora da punção da 

FAV12, quem ia me puncionar era a enfermeira chefe. Até chegar uma auxiliar de 

enfermagem (para a colaboradora muito competente); ela parecia que tinha olhos 

nos dedos, não errava uma punção minha. 

A equipe de enfermagem tem papel crucial na orientação e na supervisão do 

paciente quanto aos cuidados que devem ser direcionados a esse acesso, tais 

como: estar atento ao membro da FAV evitando pancadas ou lesões, monitorar 

pressão arterial evitando episódios de hipotensão para que não ocorra oclusão da 

mesma; manter a higienização do membro em que está a FAV antes da punção. 

Queremos registrar que a punção de uma FAV de difícil acesso deve ser uma 

atribuição do enfermeiro. Alguns serviços de nefrologia atribuem esse procedimento 

como competência exclusiva desse profissional. 

E prossegue a colaboradora: 

Depois que vi que não ia morrer, caí em campo; me juntei à amiga que era 

mais antiga do que eu, na clínica, e  que cuidava de mim. Então, começamos a fazer 

as missas, as festas e outros eventos... na clínica e fora dela: para os pacientes, os 

profissionais e todos que de alguma forma estavam envolvidos com a doença renal. 

O resiliente opta pela criatividade e inteligência diante de uma situação 

adversa, transformando: desânimo em persistência, descrédito em esperança, 

obstáculo em oportunidade, tristeza em alegria. Ele desenvolve o aprendizado no 

sentido de superar desafios com o máximo de competência, sabedoria, excelência e 

saúde possíveis (CYRULNIK, 2OO5). 

Para o mesmo autor, ao contrário das vítimas, o resiliente prospera durante 

a quebra de suas expectativas e a desordem causada pela adversidade. Os 

resilientes não enfrentam menos desafios que os outros, mas recuperam seu 

equilíbrio mais rapidamente, mantendo o nível de qualidade e produtividade nas 

dimensões: pessoal, profissional, da saúde física e emocional. Ele alcança assim 

seus objetivos, sofre o impacto, mas reúne forças para se reposicionar.     

                                                 
 
12

 A FAV, por sua vez, deve ser confeccionada utilizando-se a artéria radial e a veia cefálica ao 

nível do antebraço ou braço. Como é a via mais adequada e duradoura para hemodiálise, a FAV só 

deve ser confeccionada após o diagnóstico de IRC, e dando prioridade ao braço não dominante do 

paciente (FERMI, 2010). 
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A lucidez é a forma que o torna permeável ao processo de mudança. Ele 

relata as adversidades de sua vida como oportunidade de aprendizado, e consegue 

manter a conduta sã mesmo estando num ambiente insano; transforma toda energia 

de um problema em uma solução criativa; supera tudo tirando proveito dos 

sofrimentos inerentes às dificuldades, trazendo do passado somente o aprendizado 

da situação dolorosa (CYRULNIK, 2006). 

Portanto, a resiliência é um processo, uma transformação da pessoa que, de 

ato em ato, e de palavra em palavra, inscreve seu desenvolvimento em um meio e 

escreve sua história numa cultura. “É uma construção: não somos mais ou menos 

resilientes, como se tivéssemos um catálogo de qualidades: a inteligência inata, a 

resistência ao mal ou à molécula do humor” (CYRULNIK, 2004, p. 208).  

Para o autor não, é pura adaptação, porque é mais que o simples retorno ao 

estado anterior à situação traumática; é a possibilidade de a pessoa construir novos 

caminhos em sua vida. É a retomada de um desenvolvimento, a partir da ruptura, 

com a construção de novas formas de subjetivação. Não se trata, portanto, de 

esquecer ou de subestimar o evento traumático, mas a partir dele, refazer-se a si 

mesmo. 

Assim, Boris Cyrulnik (2006) visualiza a resiliência como um oxímoro em que 

o sujeito é cindido por um trauma, mas se reconstrói e resiste; sofre, mas tem 

esperança apesar de tudo. Explica que oxímoro é uma figura de linguagem que 

“consiste em reunir dois termos antinômicos”, como utilizado na expressão: “a 

obscura claridade” (CYRULNIK, 2006, p. 21). 

A colaboradora, como um exemplo de resiliência, recorda com ar de 

felicidade: 

Minha sala, desde as primeiras hemodiálises era uma sala alegre. Era um 

povo alegre, não era um povo triste. Todos os pacientes queriam ir para lá. Porque 

era o pessoal mais brincalhão que existia dentro da clínica. Era nossa turma 13. 

A algazarra era grande, havia o rapaz que consertava as cadeiras, que 

morreu. Tinha outros pacientes que também brincavam. Lembro de todos inclusive 

de um de mais idade que também fazia brincadeiras. Era bem divertido.  

                                                 
13

 [...] Pacientes renais em hemodiálise, pacientes em fila de espera para transplante e seus 

familiares pertencem a grupos que podem se beneficiar da proposta de lugares de palavra 

(MERCER, 2010, p. 301). 
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Conforme podemos depreender de sua entrevista, a sensibilidade da 

paciente, com o seu acolhimento, aproxima as pessoas com quem ela convive e 

ninguém passa despercebido. 

O marido de minha amiga mais antiga levava para a clínica um isopor cheio 

de picolé e dindin, que ele comprava. Uns picolés da chapinha. A gente chupava 

dindin. Era bom demais! E o lanche era biscoito cream cracker; aparecia de vez em 

quando uma torta, um pão com manteiga e um pedacinho de bolo, que era a copeira 

que fazia. Mas era muito bom. Esse lanche era ótimo, divino, maravilhoso.  

Esclarecemos que os alimentos, comumente não recomendados aos 

pacientes com IRC, podem ser permitidos durante a sessão de hemodiálise.   

Foi desse jeito. Foram muitas as experiências... (fez uma pausa como se 

recordasse aquele tempo). E prossegue: maravilhosas as minhas primeiras 

hemodiálises. Ainda hoje, após 16 anos de hemodiálise14, não tenho medo.  

Eu vi que não era um bicho de sete cabeças, me acostumei. Chegou ao 

ponto em que quando era admitido um paciente novato na clínica, chamavam a mim 

e a minha amiga mais antiga. Íamos as duas, fazer uma “conversa mole”. 

                                                 
14

  Não há uma previsão quanto ao tempo em que o paciente necessita permanecer no programa 

hemodialítico. A alta do tratamento hemodialítico só ocorrerá como consequência da troca da 

modalidade de tratamento, como uma mudança da hemodiálise por diálise peritoneal ambulatorial, 

por exemplo, ou com a realização do transplante renal (LIMA, 2000).  

Porém, mesmo que essa modalidade terapêutica possa prolongar a vida indefinidamente, esta não 

cessa a evolução natural da doença, não controla completamente as alterações e, em longo prazo, 

produz resultados imprevisíveis e inconstantes. Infelizmente, o estado de saúde que o paciente tivera 

antes de se ver acometido por IRC não mais será restabelecido (LIMA, 2000; REZENDE, 2006). 

Rezende (2006) reforça a ideia de que o tratamento dialítico pode se prolongar por toda a vida do 

paciente ou até a doação de um órgão compatível para a realização de um transplante, e acrescenta 

que durante as sessões de hemodiálise, geralmente ocorrem problemas de variadas origens: 

dificuldade em manter patente o acesso vascular, com temores de obstrução do “shunt” ou FAV; 

dependência do rim artificial, acarretando problemas familiares, financeiros e sociais; dificuldades em 

manter as restrições dietéticas, principalmente as relacionadas à ingestão de líquidos; temores 

quanto às doenças intercorrentes, como hipertensão, infarto e acidente vascular encefálico; 

dificuldades de relacionamento com a equipe médica e de enfermagem; temores relacionados às 

complicações funcionais da máquina e dependência de medicamentos. 

A internação hospitalar de pacientes submetidos à hemodiálise ocorre geralmente por casos de 

complicações, como edema agudo de pulmão, hipertensão arterial, hemorragia digestiva, entre outras 

(LIMA, 2000; REZENDE, 2006). 

Contudo, Abreu (2005), mesmo diante desse contexto, reforça que as possibilidades de sobrevida 

oferecidas pelo tratamento hemodialítico são elevadas, pois existem pacientes em programa 

hemodialítico há mais de quinze anos. 

Hoje, a sobrevivência de paciente em hemodiálise não é influenciada, apenas, por fatores como 

idade e comorbidades, mas em função de mudanças na tecnologia e técnicas empregadas ao longo 

do tempo nesse procedimento. 
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A “conversa mole” de que fala a colaboradora é o acolhimento. 
 

Acolher é encontrar significado para a própria existência humana, é colorir 
nosso cotidiano com a beleza mais singela dos gestos amorosos, é o 
lenitivo doce para os momentos de maior sofrimento, é o cálice de 
esperança que nos reacende o sorriso quando tudo parecia perdido[...] É 
trazer dignidade e significado para momentos tão dramáticos como o do 
adoecer e o da morte (AGUIAR, 2002, p. 53).  

 

Estimulada a falar sobre as mudanças ocorridas em sua vida, após iniciar o 

tratamento hemodialítico, a colaboradora sem pensar, por muito tempo, diz:  

Após a doença renal e o tratamento hemodialítico, algumas mudanças 

aconteceram em minha vida, deixei de comer muitas coisas que apreciava15. 

Passei também a ter um controle rigoroso de todo líquido que tomo. Meu 

nefrologista disse para mim assim: como você ainda urina, no final de semana você 

só pode aumentar dois quilos. E durante uma diálise e outra você só pode aumentar 

um quilo, um quilo e uma coisinha para não sobrecarregar seu coração e evitar um 

edema agudo de pulmão16. 

E essa é a minha batalha. 

Virei professora desse negócio. 

A quem precisa fazer hemodiálise eu digo que tenha paciência, pois tem que 

fazer o tratamento para não morrer. Se não fizer, morre mesmo. Se chegar pesado 

demais vai ter um edema de pulmão e talvez não dê tempo de chegar à clínica ou ao 

hospital, se comer frutas demais vai ter hiperpotassemia17, uma fibrilação e tudo isso 

                                                 
15 

A dieta do paciente renal varia de acordo com o resultado dos exames laboratoriais que realiza 

mensalmente. Uma fruta comum em nossa região não recomendada para o paciente renal é a 

carambola. Fermi (2010) afirma que a carambola tem uma toxina de baixo peso molecular solúvel em 

água. Em indivíduos com função renal normal ela é absorvida pelo organismo e eliminada pelas vias 

urinárias. Nos pacientes com doença renal crônica, ela não é eliminada agindo no sistema nervoso 

central. Alguns pacientes podem apresentar uma intoxicação leve, mas outros podem evoluir com 

confusão mental, coma e choque. A maioria dos óbitos acontece após o agravamento do coma com 

quadros persistentes de convulsões. 

 
16

  O edema agudo de pulmão é uma das complicações mais frequentes e de maior risco nos 

pacientes renais crônicos. As maiores causas são sobrecarga de líquidos por transgressão na dieta e 

crise hipertensiva. Nessa situação, a hemodiálise se faz urgente, o tratamento medicamentoso pode 

ser realizado através de um diurético, um ansiolítico ou um anti-hipertensivo. O paciente deve ser 

posicionado com tórax elevado e membros inferiores para baixo. Deve-se ofertar oxigenioterapia, 

verificar sinais vitais constantemente e manter carrinho de urgência próximo ao paciente (FERMI, 

2010). 

 
17

  Hiperpotassemia é o excesso de potássio na corrente sanguínea (>5,5mEq/l). O potássio é um 

elemento fundamental para o funcionamento dos músculos de todo o nosso corpo, inclusive os do 
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pode matar. Então tem que ter disciplina e se cuidar. Porque, com o tempo, 

problemas vão surgir sim, mas com disciplina e cuidado será bem mais fácil superá-

los. 

Então digo sempre a todos que fazem hemodiálise: para evitar que o 

coração fique como um “fole”. Porque quando ele ficar como um fole você tem que 

botar outro no lugar. E se é difícil botar um rim, vai ser difícil também botar um 

coração. E não tem como botar um coração e um rim ao mesmo tempo. 

Nesse sentido Daugirdas (2003) afirma que: “Nos pacientes em diálise, o 

ganho de peso interdialítico excessivo (mais que 3-4kg) está claramente associado 

ao aumento de mortalidade por problema cardiovascular” (DAUGIRDAS, 2003, p. 

605). 

Você pode colocar um rim e um pâncreas, mas um rim e um coração...   – 

Então tem que ter muito cuidado com o líquido. Porque se fizer “besteira”... 

E é assim a minha vida! 

Julgamos importante lembrar que uma paciente como a colaboradora em 

pauta tem toda uma consciência, uma vez que ela exerceu a profissão de 

odontóloga por tempo considerável antes da hemodiálise, e possui conhecimento na 

área da saúde, porém não é o que comumente ocorre com a grande maioria dos 

pacientes que realizam esse tipo de tratamento.  

Nesse sentido, a equipe de enfermagem tem importância muito grande na 

orientação dos pacientes e familiares, podendo ajudar a salvar muitas vidas e evitar 

muitas complicações; promovendo, assim, a diminuição do risco de mortalidade 

além de uma vida mais segura e tranquila para o paciente. 

De acordo com Nascimento e Marques (2005), o enfermeiro é o profissional 

que assiste mais de perto o paciente nas sessões de hemodiálise; assim, participa 

diretamente, nesse processo, atuando na resolução e prevenção de possíveis 

complicações. Por esse motivo, os profissionais de enfermagem devem estar 

sempre atualizados para promover um tratamento com segurança e qualidade ao 

paciente renal crônico. 

E a colaboradora continua sua história. 

                                                                                                                                                         
coração. É essencial também para as células nervosas. Seu excesso, porém, pode trazer 

complicações sérias. Nos músculos, causa fraqueza ou cãibras enquanto, no coração, enfraquece os 

batimentos ou até provoca parada cardíaca. Assim, é importante regular a ingestão de alimentos ricos 

em potássio como hortaliças, frutas, principalmente as secas e oleaginosas, além de chocolates e 

alimentos industrializados (BIAVO, UEZIMA, COSTA, 2008). 
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Com o tempo, fui vendo que não podia mais tomar refrigerante. Ainda 

urinava, depois deixei de urinar e hoje chego a ficar aperreada, passo a maior 

agonia para chegar à sessão com 2 quilos e 900 gramas, para não chegar com 3 

quilos, na segunda-feira. Mas até que eu me alimento bem. Chupo um gelinho com 

limão, até porque gelinho com limão nunca matou ninguém. 

Minha antiga companheira de sala nunca chegava pesada; ela dizia: Izôlda, 

você chupe gelo, mas não tome água. Saia de casa, vá passear, vá fazer qualquer 

coisa, olhar vitrine, mesmo sem ir comprar; vá olhar passear nos corredores do 

shopping para não tomar líquido. 

Aí eu vivia no meio do mundo. Aprendi essa moda... Vivo na rua. Para não 

tomar água, para não sentir sede. Eu não sinto sede não. 

O apoio de sua companheira foi fundamental para ela conviver com essa 

dificuldade. A importância de pertencer a um grupo com problemas similares, sendo 

confortada por alguém do próprio grupo, reforça sua coragem e persistência em 

relação a sua nova forma de viver.  

             O sentimento de pertença para Cyrulnik (2007, p. 84), 
 

cria o mundo em que podemos existir, ela dá forma a nossas percepções e 
nos oferece os lugares onde podemos desenvolver nossas competências. ... 
Nosso mundo adquire uma forma familiar em que sabemos o que fazer, o 
que dizer e o que sentir. 

 

E acrescenta D’Assumpção (2010, p. 80), “ter paciência, ter persistência são 

condições essenciais para se livrar do sofrimento”. 

E, em sua fala, continua Izôlda: 

Pedi a Jesus e ele me ouviu. Eu disse: Jesus, não deixa eu sentir sede não. 

Porque se eu sentir sede eu vou morrer. Eu via as pessoas morrerem. Aí meu 

interesse era fazer a minha parte, porque é assim; você tem que fazer a sua parte...  

Nesta passagem, a colaboradora se alimenta da fé. De acordo com 

D’Assumpção (2010, p. 86-87), 

 
[...] A fé num ser superior, criador de todas as coisas, constitui o mais 
autêntico suporte para a superação do sofrimento[…] Também na fé é 
preciso despertar, acordar para a realidade. A verdadeira fé gera e exige 
compromisso, decisão e ação”. 

 

De conformidade com Cyrulnik (2009, p. 155),  
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a abordagem afetiva da crença em Deus, não se trata de por a ciência que 
diria a verdade a um Deus que não passaria de uma ilusão leniente. A 
ciência fornece verdades tão breves que na realidade só servem para 
levantar novas questões, e o apego a Deus simplesmente analisa o modo 
como o amamos. A forma percebida que evoca Deus ganha um efeito 
apaziguador, dinamizador e organizador do Eu como qualquer base de 
segurança. 

 

Consideramos importante observar a relação entre saúde e religiosidade. 

Muitos são os estudos, na atualidade, que vêm relacionando o poder da fé no alívio 

dos sintomas, como a dor e o sofrimento, prorrogando, por vezes, uma morte 

inevitável. 

Em recente pesquisa realizada sobre a força da oração no estado de saúde 

de pacientes hipertensos, foi verificado que a vivência semanal religiosa em grupos 

de oração, na própria unidade básica de saúde, possibilitou a melhoria dos níveis 

pressóricos dos pacientes, propiciando-lhes um maior bem-estar e uma melhor 

qualidade de vida (SIQUEIRA, 2007). 

Hoje eu vivo bem. Faço hemodiálise há 16 anos e vivo bem! Tirando a dor... 

Hoje, tirando a dor... 

Diante de cada novo sofrimento, Izôlda reinventa formas de resistir, 

mostrando sua capacidade de navegar nas torrentes. 

Quando a colaboradora fala da dor, se refere à dor provocada pela 

calcifilaxia, uma complicação da doença renal, que será abordada no item, a seguir. 

 

3.5 EM MEIO AO TEMPORAL  

 

A vida da colaboradora, como vimos, acompanhando em sua história, não 

apresenta uma linearidade no próprio processo de adoecimento; aconteceram idas e 

vindas, com altos e baixos como podemos observar. 

Dando continuidade, ela retoma: 

Faço hemodiálise há 16 anos e com o passar do tempo nesse tratamento 

foram surgindo algumas complicações, porém nenhuma como estas feridas... 

(referindo-se a calcifilaxia18). 

                                                 
18

  Uma complicação óssea que será retomada, posteriormente. 
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Izôlda refere-se a algumas complicações que lhe ocorreram antes da 

calcifilaxia, não tão difíceis como esta, porém, não menos importantes para a 

colaboradora.  E prossegue dizendo: 

Um momento muito difícil foi quando descobri a doença óssea19. Meu PTH 

subiu muito (3000). Tentamos controlar através de medicamentos, mas o PTH não 

baixava, então tive que me submeter à cirurgia. Fui a primeira paciente, da clínica, a 

fazer essa cirurgia. 

Caso não controlasse logo o PTH, iria ficar com todos os meus ossos 

enfraquecidos, além de ficar com o rosto enorme, com deformidades ósseas20 como 

vi algumas pessoas ficarem.   

Após realizar uma dosagem do meu PTH e constatar que estava em 300021, 

meu médico resolveu que eu teria que realizar a cirurgia naquela hora. Fui 

                                                 
 
19

  Para Riella (2003), as anormalidades musculoesqueléticas são as mais graves complicações 

que acometem os pacientes submetidos à hemodiálise, sendo mais prevalentes naqueles em 

tratamento dialítico de longa duração.  

O mesmo autor explica que os rins participam da regulação do metabolismo ósseo e, com o 

desenvolvimento da insuficiência renal, aparecem alterações no esqueleto, as chamadas 

osteodistrofias renais, termo utilizado para todos os tipos de doenças ósseas decorrentes da 

insuficiência renal (RIELLA, 2003). 

As doenças ósseas recebem duas classificações: alto turnover quando ocorre devido a níveis 

persistentemente elevados de hormônio paratireóideo (PTH) ou baixo turnover geralmente associada 

a baixos níveis de PTH (DAUGIRDAS, 2003). 

Assim sendo o hiperparatireoidismo secundário é uma doença caracterizada pelo funcionamento 

exacerbado das glândulas paratireóides. O aumento do fósforo (hiperfosfatemia) que surge que surge 

com o decorrer do tratamento dialítico, passa a ser o fator agravante do hiperparatireoidismo. Além 

disso, a hiperfosfatemia persistente é responsável pelo desenvolvimento de calcificações 

metastáticas e calcifilaxia (DAUGIRDAS, 2003; FERMI, 2010). 

 
20

  Paciente referindo-se às calcificações metastáticas que consiste na deposição do cálcio sérico 

em tecidos sãos, resultante do seu excesso na circulação sanguínea (MOURA et al, 2007).   

 
21

 Os valores normais de PTH são de 10 à 65pg/ml e números maiores que 250 a 300 pg/ml 

sugerem a presença de hiperparatireoidismo. Níveis séricos mais altos que 1000 pg/ml são vistos em 

pacientes com hiperparatireoidismo importante e implicam a ocorrência de hiperplasia acentuada da 

glândula (DAUGIRDAS, 2003). 

Nesse quadro, a terapia medicamentosa apresenta falência. Um PTH com valor maior que 1000 

pg/ml sugere-se o tratamento cirúrgico que é a paratireoidectomia (DAUGIRDAS, 2003). 

A estratégia cirúrgica é complexa e requer os serviços de um cirurgião com experiência em 

cirurgia de cabeça e pescoço (DAUGIRDAS, 2003). 

Até recentemente, a operação de escolha era a paratireoidectomia subtotal: ressecção de três 

glândulas e 75% da quarta. Uma abordagem alternativa tem sido a paratireoidectomia total, com 

autotransplante de algum tecido da paratireoide para o antebraço ou, mais recentemente, para a 

região subcutânea na área paraexternal (DAUGIRDAS, 2003). Ambos os procedimentos têm algumas 

desvantagens, incluindo os riscos de hipoparatireoidismo permanente e a recorrência (ou não-
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encaminhada ao especialista. Eu fui a primeira paciente na qual ele fez esse tipo de 

cirurgia.  

Como já referimos, a colaboradora era bem informada acerca de seu 

tratamento, sempre disposta a ajudar e evitar as possíveis complicações. 

Era para ser só um dia no hospital, onde eu ia tirar as paratireoides do 

pescoço e colocar no antebraço, como de fato foi realizado. Após a cirurgia, já 

estava acordada quando escutei a enfermeira chamando alto: Venha rápido doutor 

que a paciente está sangrando! 

Eu sabia que era eu. Porque eu tinha distúrbio de coagulação. 

... Passei dezoito dias na UTI dos quais, 8 dias entubada (em duas etapas). 

Foi assim: no oitavo dia de UTI, após retirar o tubo, recebi alta para o apartamento e 

fui encaminhada para realizar a hemodiálise na clínica; foi quando enfrentei outra 

complicação desta vez relacionada ao meu acesso para a hemodiálise, pois o meu 

cateter estava obstruído e a minha fístula era muito nova, tinha apenas poucos dias, 

menos de uma semana. Eu queria que a médica trocasse meu cateter, mas ela 

preferiu puncionar a fístula, quando ela puncionou a fístula rompeu e o cateter 

entupido... Fui devolvida ao hospital onde cheguei só arquejando, sufocando, 

edemaciada, tinha muito líquido para tirar, estava me afogando no seco (referindo-se 

à dificuldade em respirar, por estar com os pulmões encharcados de líquido).  

Ao chegar ao hospital, a médica da UTI disse: dá um lexotan que ela está 

nervosa. Aí foi o maior trauma que eu tive na minha vida. Foi o que me doeu mais; o 

meu amargor foi o maior...  

Nesse momento do relato a colaboradora embarga a voz, comprime os 

lábios e quase não consegue falar; apresentava uma expressão facial de muito 

desgosto. Após pequena pausa, prossegue: Mas o Lexotan (comprimido) não 

desceu. Minha glote estava fechando tamanho era o edema. 

Nisso a enfermeira falou: doutora, venha rápido que a paciente está ficando 

cianótica; e o meu esposo ao meu lado... A médica veio, me entubou e eu fui para 

UTI outra vez... Fiquei internada dezoito dias na UTI e noventa dias no hospital. 

                                                                                                                                                         
resolução) da doença óssea. A recorrência e o insucesso são problemas importantes frequentemente 

não se sabe com certeza se a causa é a hiperfunção do tecido da paratireóide residual ou o 

transplantado ou a presença de uma glândula adicional não identificada no momento da cirurgia 

(LACATIVA,2011). 

Alguns médicos realizam a paratireoidectomia total sem autotransplante naqueles pacientes que 

se manterão permanentemente em diálise. Uma vantagem da remoção total é que a recorrência pós-

operatória indica uma glândula negligenciada (DAUGIRDAS, 2003). 
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Então eu fiquei internada e só quem ia fazer minhas hemodiálises, lá no 

hospital, eram as enfermeiras, e dava tudo certo, pois eram muito atenciosas e 

sabiam manipular bem o meu cateter e a máquina. 

Todos diziam que eu não sobreviveria... Diziam que o meu caso era muito 

difícil, muito complicado... Dr. Esperança respondia: Não sobrevive?! Sobrevive! 

Porque lá dentro ela tem vontade de viver. Só quem acreditava que eu ia sobreviver 

eram os dois homens da minha vida Dr. Esperança e Eilson, meu esposo, e DEUS 

que está no céu. 

Abaixo de Deus quem me salvou foi Dr. Esperança. 

A confiança do paciente na equipe que o acompanha é de suma importância 

em seu tratamento. Nesse sentido, a enfermagem, mesmo cuidando em situações 

de extrema gravidade e vulnerabilidade, nunca deve roubar do paciente o que lhe 

resta de esperança. 

A doutora que preferiu não trocar meu cateter passou um tempo desconfiada 

comigo. Eu a cumprimentava, até porque perdão, amor e caridade são as únicas 

coisas que você tem que fazer na sua vida. Perdão, amor e caridade. 

Nesse meio tempo em que estive internada me apareceu outro problema, 

uma prisão de ventre muito grande. Acho que passei uns 15 dias sem defecar.  

Aí pensei: eu não morri por causa das outras complicações, mas vou morrer 

é do intestino. Porque ele fechou. (A colaboradora relembra o episódio em tom de 

brincadeira). 

Tomei um remédio e a felicidade é que meu filho mais novo estava no 

banheiro. Porque sangrou...  

Começou a sair sangue e empacou no meio do caminho. Muita dor foi a 

mesma coisa que ter um filho. 

Eu não estava comendo! Alimentava-me apenas com suplementos 

vitamínicos indicado para renais. Como é que iria defecar se não comia. Isto me 

constipou e provocou a situação. 

Acredito ter sido a partir daí que começaram os meus problemas de 

hemorroidas. Mais tarde, quando fui à proctologista, ela perguntou o que tinha 

acontecido e falou que não era para eu comer pimenta. Mas não era pimenta, eu 

não comia muita pimenta. 

A hemorroida arde, arde e arde muito. 
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Assim continua a colaboradora relatando sua história e as surpresas nela 

contidas.  

Passado isto, já em casa, não sei quantas vezes meu braço foi aberto e 

fechado, para mexer nos transplantes das paratireoides22. 

A incisão cirúrgica foi aberta e fechada umas cinco vezes. Porque o doutor 

implantou as paratireoides em meu antebraço direito, parecendo um jogo de xadrez. 

Todas desenvolveram e logo meu PTH estava alto novamente, em 2000. 

Eu não podia mexer o braço direito por causa da anestesia que, por dois dias, 

ficava dormente. E o outro braço continha a fístula arteriovenosa que estava parada. 

Então, todas as vezes que o cirurgião manipulava os implantes...  

Nesse momento do relato, ela movimentava a cabeça expressando negação 

em relação à conduta médica. 

Confesso que fui mal educada, eu disse ao cirurgião: 

Doutor, eu vou tomar o meu remédio agora, para meu PTH cair e você mais 

nunca vai abrir esse meu braço. Não é que eu queira lhe ensinar, mas quando você 

quiser mexer outra vez no meu braço traga um vascular, porque olhe o que 

aconteceu! Mostra que não consegue realizar o movimento de fechar a mão.  

Eu perdi esse aqui (refere-se à atrofia do abdutor curto do polegar da mão 

direita), em uma lesão de nervo, devido tanto abrir e fechar. Eu não tenho mais esse 

músculo. Eu não sinto nada nas mãos. Pode furar minhas mãos que eu não sinto 

nada. É bom para fazer exame de diabetes... Sorrir demonstrando senso de humor. 

De conformidade com Cyrulnik (2006), “num processo resiliente, trata-se de 

descobrir como se pode tornar à vida sem repetir a agressão ou fazer carreira de 

vítima”. 

E complementa Izôlda: 

Esse processo lesou o nervo, por conta dessas cirurgias. Ele mexeu muito!  

Nessa história só tem um detalhe que acho engraçado e gosto de recordar: 

meu filho do Piauí dizia: tiraram (as glândulas) do pescoço e colocaram no braço, e 

mamãe que já fala muito, vai fazer valer o ditado popular que diz “fala até pelos 

cotovelos”... Izôlda recorda com boas gargalhadas expressando mais uma vez seu, 

tão característico, bom humor. 

                                                 
22

 Já referido em notas anteriores, p. 28. 
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Ainda tenho paratireoides sim. O cirurgião com auxílio de outro colega, 

também especialista em cabeça e pescoço, retirou parte das glândulas 

autotransplantadas. E o PTH hoje está bom, em 500! Meus exames são lindos. 

Antes da calcifilaxia23 as complicações foram essas, finaliza a colaboradora. 

E, a partir de agora, Izôlda passa a relatar como a calcifilaxia surgiu em sua 

vida. 

Aí começaram as feridinhas da calcifilaxia. Começaram no tornozelo direito e 

foram se alastrando. O mais difícil tem sido isto, a calcifilaxia! Porque isto aqui... 

(Faz pausa e fica pensativa com olhar vago). 

Eu digo a vocês: se um dia, um de vocês tiver essa doença, ou uma úlcera, 

ou outra coisa parecida, pode lembrar-se de mim. Porque se estiver doendo em 

você. Da mesma forma doeu e ainda dói em mim. Tem momento que arde, e tem 

momento que dói que é o “bixim”, o “encardido” (colaboradora referindo-se ao 

demônio).  

O apelo à solidariedade, diante da dor do outro, de certa maneira representa 

um conforto para ela.  

Para Pessini (2010, p.147, grifo do autor), 
 

seja qual for o cenário, somos responsáveis por amenizar solidariamente o 
sofrimento do outro e de tornar o mundo um lugar melhor para todos. Não 
podemos deixar que o ‘canto e o encanto pela vida’ [...] se tornem um 
‘desencanto’ de morte. 

                                                 
23

 A calcifilaxia, também conhecida como síndrome de calcificação cutânea necrotizante e, mais 

recentemente, arteriopatia calcificante urêmica (ACU), consiste em uma causa rara, porém importante 

de morbidade e mortalidade nos pacientes com doença renal crônica. A incidência é de 4% em 

pacientes em diálise e de 1% nos pacientes em tratamento conservador (ABDELBAQI-SALHAB; 

SHALHUB; MORGAN, 2003; DAUDÉN; OÑATE, 2008). 

Nesse sentido, Fermi (2010) alerta para riscos tardios, inerentes ao tratamento, como as 

desordens calcificantes, a osteodistrofia, o hiperparatireoidismo, amiloidose e intoxicação alumínica 

secundária à doença óssea. 

O termo calcifilaxia foi descrito pela primeira vez por Hans Selye, em 1962. Nesse contexto, ele 

construiu um modelo experimental e foi capaz de precipitar a calcificação sistêmica, algo análogo a 

essa síndrome, em ratos submetidos à nefrectomia. Através de seu trabalho pioneiro, Seyle traz os 

alicerces para a compreensão dessa doença debilitante em seres humanos, descrevendo como uma 

complicação rara da DRC (SELYE, 1962 apud SOWERS; HAYDEN, 2010). 

De acordo com Massignan (2008), ocorre principalmente em pacientes com insuficiência renal 

crônica submetidos à hemodiálise. Causam lesões de pele que se caracterizam pela calcificação de 

artérias e veias de médio e pequeno calibre, conduzindo ao aparecimento de nódulos subcutâneos 

dolorosos que evoluem para necrose cutânea progressiva e infecção (ESSARY, 2000; GOODMAN, 

2001). 
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    Na mesma perspectiva, acrescenta Comte-Sponville (1999, p. 122),  
 

a compaixão  se opõe diretamente à crueldade, que é o mal maior, ao 
egoísmo, que é o princípio de todos, e nos conduz com muito maior 
segurança do que um mandamento religioso ou uma máxima dos filósofos. 
Podemos derivar dela até mesmo as virtudes de justiça e de caridade [...]. 

 

Olhe que o “encardido” nos tenta a fazer o que não presta.  Sabemos que 

estamos fazendo errado, mas temos que ter muita força de vontade, e 

primeiramente amor a Deus, para fazer o certo. 

O “encardido” vem em forma de gente para... (abrupto silêncio e nova pausa, 

como se recordasse algo só seu). Ele era o anjo mais bonito que Deus tinha, mas 

fez tanta danação querendo ser igual a Deus. Ele se prepara todinho para dar o bote 

e ataca... Ele olha para alguém e vê que é uma pessoa boa e lhe deflagra.  

E o que acontece? Então pecamos porque ele está aprontando e não 

sabemos que é ele. Aí é o momento em que devemos fazer nossas orações e nos 

elevarmos a Deus, porque o “encardido” é ruim... 

Ficamos diante de um dilema: como ser humano temos nossos 

ressentimentos, nossas mágoas, nossas dores; no entanto não devemos ter ódio de 

ninguém, temos que amar, perdoar e fazer caridade.  E o “encardido” não quer 

deixar. 

Após esse momento de desabafo e reflexão, a colaboradora retoma sua 

história inicial sobre a calcifilaxia e, assim, prossegue: 

Quando surgiram as primeiras feridas que não cicatrizavam, mostrei a uma 

excelente nefrologista, que passava a visita médica, durante a sessão de 

hemodiálise; ao me examinar, observou as lesões e pediu para eu procurar um 

vascular ou um dermatologista. 

Assim eu fiz, fui ao dermatologista, mostrei as feridas que eram localizadas 

na perna direita (referindo-se ao maléolo interno, do membro inferior direito), falei 

que elas não cicatrizavam e doía muito24, ele me passou um remédio, usei e, no 

outro dia, as feridas tinham aumentado. 

                                                 
24

 O quadro clínico da calcifilaxia consiste em placas ou nódulos purpúricos firmes, simétricos, 

bilaterais, com padrão reticulado, assemelhando-se ao livedo reticular. A localização das lesões pode 

predizer o prognóstico: lesões nas extremidades de mãos e pés, região peniana, antebraços e 

panturrilhas têm melhor prognóstico se comparadas às lesões localizadas nas coxas, nos glúteos e 

no tronco. Pulsos periféricos distais encontram-se preservados em áreas de necrose. Miopatia, 
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Nisso, eu fiquei preocupada, Dr. Esperança ausente, estava viajando...  

Um me mandava passar um óleo, eu passava. O outro passava pó de raspa 

de cajueiro roxo, pó disso e daquilo, e tudo que mandavam passar eu passava. Sem 

saber o que era ainda. Não existia um diagnóstico25! Ninguém sabia o que era! 

Fui ao vascular e fiquei realizando curativos com hidrocoloide, que era muito 

caro, acho que quase levei meu plano de saúde a falência. Esse curativo fazia 

escorrer uma secreção volumosa, e a enfermeira que realizava a troca dizia que era 

devido ao ferimento estar cicatrizando, mas a ferida só aumentava, além de doer 

mais ainda após o curativo. 

Houve um dia em que a enfermeira resolveu colocar um curativo à base de 

nitrato de prata e esse era ainda mais caro 200 reais; mas já no caminho para casa 

não estava aguentando de dor e liguei para a enfermeira, e  ela falou para eu voltar 

imediatamente ao hospital para retirar o curativo, pois eu deveria ser alérgica ao 

nitrato de prata. 

Perguntei ao vascular como iríamos resolver já que estava fazendo os 

curativos todos os dias e não via resultado e sim, ao contrário, só piorava. 

Então, ele disse para fazermos angioplastia, angiografia, tirar minhas 

safenas... 

Perguntei: 

– E se nada disso der certo? Você vai cortar minhas pernas? 

Ele não me respondeu, ficou calado. 

Aquele silêncio doeu, chorei e saí. 

Quando Dr. Esperança chegou de viagem, nos encontramos! 

                                                                                                                                                         
hipotensão, dormência, febre, infarto do sistema nervoso central, intestino ou miocárdio têm sido 

descritos em associação com necrose cutânea, denominada, assim, calcifilaxia sistêmica (DAUDÉN; 

OÑATE, 2008; ROGERS; COATES, 2008).  

Riella (2003) reforça que a dor intensa é característica, assim como a distribuição simétrica das 

lesões, que têm localização superficial. Embora seja uma patologia do sistema vascular, os pulsos 

distais costumam estar presentes. 

 
25

 A patogênese da calcifilaxia é multifatorial. Distúrbios do cálcio, do fosfato e do metabolismo da 

paratireoide são observados no mecanismo. Os fatores de risco para o desenvolvimento da 

calcifilaxia incluem: paratormônio elevado, produto cálcio-fosfato maior que 50mg/dL, exposição à 

vitamina D, doença renal crônica idiopática, imunossupressão, linfoma, transfusões sanguíneas, 

utilização de calcitriol intravenoso, HIV e trauma local (DAUDÉN; OÑATE, 2008; ROGERS; COATES, 

2008; ROBINSON-BOSTOM; DIGIOVANNA, 2000).  

Vasculites sistêmicas, síndrome Crest (calcinose, fenômeno de Raynaud, alteração esofagiana, 

esclerodactilia e telangiectasia) e o lúpus eritematoso sistêmico fazem parte do diagnóstico diferencial 

da calcifilaxia (ABDELBAQI-SALHAB SHALHUB; MORGAN, 2003). 
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Eu falei: Dr. Esperança, o vascular vai cortar minhas pernas se essas feridas 

não cicatrizarem, foi assim que entendi pelo seu silêncio durante a consulta. 

Ele se acocorou, olhou... e disse: eu já estava sabendo do problema. Izôlda, 

o nome dessa patologia é calcifilaxia. Ele deu o diagnóstico; finalmente, fiquei 

sabendo o que eu tinha26.  

Até esse dia esperei quatro meses sem saber o que eram as feridas.  

Dr. Esperança continuou dizendo – infelizmente, meus colegas ainda não 

atentaram para esse detalhe. É muito difícil dar esse diagnóstico. Vá para a Casa de 

Saúde São Lucas agora, faça uma radiografia desta perna e volte com o exame.  

Atendi imediatamente sua solicitação. Estava cansada de tantos desacertos 

e incertezas. Meu espírito já era outro na presença do Dr. Esperança. 

Quando voltei com o exame, ele olhou e achou que se tratava de uma 

gangrena. Era o que refletia a imagem, na radiografia.  

Diante dessa nova realidade, ele me encaminhou ao hospital para 

internamento imediato. 

– Doutor, e minha roupa? 

– Depois seu marido leva. 

Saí aos prantos para o hospital. 

Dr. Esperança disse que ia ligar para o vascular para se encontrarem no 

hospital, e quando eu cheguei, eles já estavam. 

Solicitaram nova radiografia e eu pedi muito a Deus para que não fosse 

gangrena, pois não queria perder minhas pernas, sempre gostei muito de andar.  

O técnico de radiologia indagou se tinha alguma coisa embaixo do curativo 

na minha perna. Eu falei que tinha o hidrocoloide. Quando disse isso, ele (o técnico) 

                                                 
 
26

 A histopatologia da calcifilaxia é característica, mas não patognomônica. Ocorre uma calcificação 

típica das artérias de pequeno e médio calibres da derme e do subcutâneo, com hiperplasia da 

íntima. Trombos de fibrina podem ser notados na derme superficial e no subcutâneo assim como 

calcificação de vasos em áreas de necrose da epiderme. Deposição de cálcio ao redor dos adipócitos 

ou calcificação global dos septos capilares podem ser vistos no tecido subcutâneo (ABDELBAQI-

SALHAB; SHALHUB; MORGAN, 2003; DAUDÉN; OÑATE, 2008; ROGERS; COATES, 2008).  

A calcificação é vista na radiografia como uma rede em linha dupla. Estando presente em 10% de 

todos os pacientes que são submetidos à hemodiálise, em 58% dos portadores de 

hiperparatireoidismo secundário e em 75% dos portadores de hiperparatireoidismo terciário. O exame 

radiológico mais sensível na detecção da calcificação é a mamografia, que não é, entretanto, 

realizada rotineiramente (ROBINSON-BOSTOM; DIGIOVANNA, 2000). 
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se assustou e falou que deveria remover o curativo para realizar o Rx, pois a 

substância (hidrocoloide) poderia gerar uma imagem radiopaca. 

Tirou o curativo e quando realizou a radiografia, não era gangrena. Isso foi a 

mão de Deus.  

Izôlda fala muito emocionada, com voz embargada e olhos marejados de 

lágrimas. Mais uma vez, a demonstração de sua fé na misericórdia divina.  

Faz pequena pausa, se recompõe e logo retoma brincando. 

A partir daquele dia, eu passei a ser Gisele Bündchen (referindo-se a 

modelo), todo mundo tirando fotos das minhas pernas. Todos os médicos que 

passavam por mim, os da clínica, tiravam fotos. Foram as pernas mais fotografadas. 

Nessa ocasião, torna-se significativo fazer referência a importância que deve 

ser dada a todos os membros da equipe que cuida do paciente. No episódio em 

pauta, foi o técnico do Rx (profissional em nível médio) quem atentou para um 

detalhe do exame, no caso, decisivo para o diagnóstico e encaminhamento do 

tratamento.  

Depois como não existia remédio para calcifilaxia27, só os curativos com 

soro fisiológico, sabão líquido antisséptico (soapex) e gaze seca que me 

enlouquecia de dor. Porque quando a gaze grudava... (expressão de muita dor). 

                                                 
27

 No manejo da calcifilaxia tem sido reportada maior sobrevida nos pacientes submetidos à 

paratireoidectomia total ou subtotal em relação aos que não a realizam. Tem-se observada uma 

rápida resolução das manifestações cutâneas após a cirurgia, sem, no entanto, demonstração de 

regressão da calcificação arterial. O procedimento cirúrgico não tem sido benéfico em pacientes com 

baixos níveis de PTH (DAUDÉN; OÑATE, 2008; ROGERS; COATES, 2008; ROBINSON-BOSTOM; 

DIGIOVANNA, 2000). 

A calcifilaxia deve ser considerada no diagnóstico diferencial de vasculite, e a biópsia da área 

afetada confirma a sua presença. Na calcifilaxia, ocorre depósito de cálcio na parede do vaso e 

hiperplasia da camada íntima, enquanto, na vasculite, há intenso infiltrado inflamatório vascular. A 

diferenciação dessas duas evita o equívoco tratamento com imunossupressores e corticóides 

(MASSIGNAN et al, 2008). 

A abordagem terapêutica da calcifilaxia inclui desbridamento, antibióticos sistêmicos, curativos 

biológicos ou hidrocoloides e enxerto de pele. Oxigenioterapia hiperbárica tem sido benéfica em 

pacientes submetidos à hemodiálise e nos quais não houve resposta à paratireoidectomia e ao 

desbridamento. A explicação está na melhora da angiogênese e da fagocitose, que inibem o 

crescimento bacteriano e na diminuição do edema tecidual local. Os efeitos da oxigenioterapia, a 

longo prazo, precisam ser avaliados em estudos maiores (ROBINSON-BOSTOM; DIGIOVANNA, 

2000; ROGERS; COATES, 2008). 

O tratamento local das feridas, o eventual desbridamento das áreas de necrose, além do uso de 

antibióticos adequados é também parte fundamental na abordagem do paciente. O uso de 

bifosfonatos em animais demonstrou que essa droga é capaz de inibir a calcifilaxia, porém o emprego 

dessa droga em pacientes com IRC é recente e a sua utilização em portadores de calcifilaxia ainda 
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Para tirar esses curativos, era um sofrimento. Eu ia para o hospital com as 

pernas todas enroladas tinha que despejar água pra não grudar , molhava, molhava 

até sair às cascas. 

Hoje, realizo meus curativos em casa, faço assim: na hora do banho, molho 

com água e, se tiver um cantinho com secreção sinto arder. Depois passo o sabão 

líquido antisséptico (soapex) com água quente, lavo com água novamente e depois 

com soro. Começo o procedimento de secar, uma hora de procedimento, 

enxugando, enxugando e as feridas “babando” (referindo-se à drenagem de 

secreção). Ficam todas branquinhas e enrugadas, como os dedos após passarem 

muito tempo debaixo d’água. As feridas que ficam atrás (região posterior da perna), 

que não consigo ver, enxugo-as utilizando um espelho. 

As cascas que estiverem moles saem, mas as que não estiverem não saem 

e nem é para retirar; eu poderia fazer um desbridamento em ambiente hospitalar, 

mas Dr Esperança não aconselha, pois falou que pode dar certo e pode não dar. 

Deixo “desbridando” por si só, espontaneamente. 

Finalmente para fechar uso gaze seca e o óleo de girassol apenas naquelas 

que estão sem secreção e sem o cascão preto. 

Quando faço pela manhã, às 14 horas e antes de dormir eu troco as gazes 

superficiais para evitar que grudem nas feridas. E tudo isso com muito cuidado para 

não doer. É um procedimento que exige muita paciência, eu termino cansada. 

Aprendi a fazer os curativos, a princípio, com o técnico de enfermagem do 

hospital. Ele ensinou, que quando aparecesse a casca preta, eu não mexesse, 

porque ela deve cair sozinha. A pele fica tão fina que um belo dia o cascão cai. 

Não realizo meus curativos no hospital, porque receio adquirir 

pseudomonas. 

E depois de algum tempo realizando meu curativo em casa, passei a 

conhecer todo o processo do ferimento. 

                                                                                                                                                         
não foi estudada. Não se empregam corticosteroides, pois os mesmos já foram descritos como 

desencadeadores de calcifilaxia (JORGETTI, 2003). 

 Rogers e Coates (2008) acrescentam que a calcifilaxia apresenta mortalidade alta. E apesar de 

ser mais comumente observada nos pacientes com insuficiência renal grave, em portadores de 

hiperparatireoidismo secundário ou terciário e em transplantados, pode também ocorrer em outras 

doenças. Incide mais no sexo feminino, em uma relação de três mulheres para cada homem. 
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Primeiro aparece a ferida, depois vai ficando preta e formando cascões. Se 

encostar nesses cascões, eu pulo de dor, parece que estão agarrados nos 

nervinhos. 

Oito, nove, dez meses para fechar uma ferida dessas. 

Durante todo o processo tem que ter muito cuidado com pancadas, pois 

qualquer contato machuca a ferida e atrasa a cicatrização. 

 Pedi a Dr. Esperança para me explicar por que dói tanto. – É porque é tudo 

inervado e a pele é onde tem mais inervações. 

 Dessa forma, tomo para dor, de 8 em 8 horas, meio comprimido de 

nimesulida e um comprimido de omeprazol na madrugada... Também tomo 

paracetamol, mas não faz efeito. A dor só passa com nimesulida (referindo-se à dor 

provocada pelas feridas da calcifilaxia).   

Porque se essas feridas não doessem, eu ia viver fazendo curativo o resto 

da vida, mas o negócio é que dói. Mas eu tenho fé no meu Jesus que não vai mais 

aparecer outra ferida dessa28. 

 

Diante do sentimento de desvalimento, de desproteção e de necessidade de 
ajuda diante do sofrimento, a crença em um ser superior, ou em vários, 
constitui uma força de sustentação, recuperação e proteção (LARROSA 
apud PESSINI, 2010, p. 141). 

 

Para Pessini (2010), as pessoas são resilientes quando se tornam capazes de 

ir além da capacidade de superar. Para ele, duas dimensões devem ser 

                                                 
28

As manifestações cutâneas são bastante frequentes em pacientes que apresentam doença renal 

crônica, essas influenciam negativamente a qualidade de vida dos doentes, sendo alvo de constante 

preocupação por parte da equipe de saúde. Felizmente, com o advento de terapias renais 

substitutivas cada vez mais eficazes, algumas alterações cutâneas, antes vistas com certa frequência 

em pacientes renais terminais, como a neve urêmica, têm-se tornado progressivamente mais raras. 

Outras, porém, como o prurido urêmico e a calcifilaxia, que não respondem à terapia dialítica, ainda 

constituem, muitas vezes, desafios terapêuticos 

(LUPI et al, 2011). 

Faz-se necessário, portanto, que os profissionais de saúde que lidam diariamente com esses 

pacientes tenham conhecimento dessas manifestações para que possam fazer o reconhecimento 

precoce e o manejo adequado, além de cooperar com estudos e pesquisas no sentido de elucidar a 

fisiopatologia e buscar novas alternativas terapêuticas para tais condições.  

É importante que medidas preventivas sejam enfatizadas de modo a diminuir o risco de calcifilaxia 

nos pacientes com IRC. Mantendo um bom estado nutricional, controlando o Hiperparatireoidismo 

(HPTH), evitando, quando possível, eventos desencadeadores, como trauma local, representado, por 

exemplo, pelo uso de injeções subcutâneas de heparina, insulina ou eritropoietina em locais ricos em 

tecido adiposo, uso de corticosteróides, ou mesmo preferir utilizar soluções para diálise com 

concentração de cálcio iônico normal ou reduzida. 
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consideradas: a resistência à destruição, de um lado, e, do outro, a capacidade de 

construir, criar uma vida digna não obstante as adversidades, como as perdas, 

enfermidades incuráveis, entre outras. 

E para Cyrulnik (2004), a arte de navegar nas torrentes e a aquisição de 

recursos internos dão ao resiliente confiança e alegria. 

No caso de nossa colaboradora, entendemos ser um exemplo de resiliência. 

Em todos os contatos com ela mantidos, por ocasião das entrevistas, além do 

acompanhamento de parte de seu tratamento, na clínica, Izôlda sempre se manteve 

otimista e dando força a quem dela se aproximava.  Foram muitos os sofrimentos e 

inúmeras as intercorrências em sua trajetória como paciente. Recentemente, sofreu 

uma fratura espontânea de fêmur em decorrência das complicações provocadas, 

principalmente, pela calcifilaxia. Mesmo assim, em nosso encontro mais recente, 

mostrou-se feliz com a evolução do tratamento da fratura e a melhora dos 

ferimentos. 

 
O ser humano possui recursos inacreditáveis que precisam ser descobertos, 
cuidados e potencializados. Busca-se uma compreensão do segredo de 
pessoas que, aparentemente, seriam simplesmente destruídas, mas 
conseguiram enfrentar e superaram experiências adversas ou mudanças 
traumáticas de vida, saindo de tais situações transformadas e mais fortes do 
que antes (PESSINI, 2010, p. 143). 

 

Conforme os ensinamentos acerca da resiliência, em trabalhos de autores 

como Cyrulnik, Rutter, Pessini, entre outros, podemos afirmar ser nossa 

colaboradora um exemplo marcante de resiliência, capaz de sensibilizar todos 

aqueles que dela se aproximam. 

 

3.6 VIVER É RESISTIR    

 

   Diante das intempéries, na vida da colaboradora, viver é resistir. 

   Lembrando de alguns momentos difíceis de sua vida e, ao mesmo tempo, 

respondendo sobre sua vida, na atualidade, Izôlda diz: 

Se você está com uma doença que acha que vai morrer, mude o sentido dos 

pensamentos. Vá fazer qualquer coisa. Não vá ficar pensando naquilo. Porque se 

você ficar pensando vai ser ruim.  

Por isso que eu vou ao Iate clube, sempre à tarde, depois que terminamos 

alguns afazeres, eu e meu esposo; vamos até lá encontramos amigos e ficamos 
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conversando. Fico sempre com as pernas suspensas numa cadeira... Só aquela 

conversa com aquelas pessoas... Esqueço a dor.  “Eu conversando com vocês, 

esqueci a dor”. 

De acordo com Souza (2011, p. 30),  
 

ao lidarmos com o processo saúde/doença, necessariamente estamos 
tratando da relação vida/morte e, nesse sentido, não podemos deixar de 
conceber essa relação como valor ético de afirmação e defesa da vida. Se, 
por um lado, a morte é implacável a nossa condição humana, por outro, a 
vida pulsa, e é nessa pulsação que devemos lidar com o sofrimento e com a 
dor não como sina, mas como possíveis-inclusive de serem evitados, 
aliviados, vencidos-, e também potencializar as nossas possibilidades de 
criação. 
 

Às vezes, fico em casa assistindo à televisão, à missa... Porque eu gosto de 

assistir à palavra. A missa em si é boa, mas a palavra... Um dia eu estava assistindo, 

e era uma oração de cura. Era umas cinco e meia da manhã, não sei exatamente. 

Só sei que, quando acordei, liguei a televisão, e nesse dia eu estava sentindo muita 

dor. Então na TV dizia assim: Jesus, aqui eu vejo uma criatura com uma ferida em 

uma perna; uma úlcera em uma perna, que está sentindo muita dor. Mas Deus está 

junto, ele vai curar. Tenha fé, ele está providenciando, ele está agindo. Ele vai te dar 

forças... E eu me senti realmente fortalecida. 

Podia ser que ele estivesse falando com alguém que ele conheça, ele não 

sabia quem era eu, mas lógico que eu tomo aquilo para mim e me sinto melhor. 

Às vezes, no rádio uma pessoa está fazendo uma prece e é como se 

estivesse falando por mim. Tudo isso ajuda. Deus é bom, ele faz isso com as 

pessoas. 

O espírito de religiosidade e fé da colaboradora ajuda no enfrentamento de 

sua condição de vida. Segundo Boff (2000), comumente invocamos o nome de Deus 

no sentido mais originário da palavra Deus que, em sânscrito, significa a realidade 

que brilha e que ilumina. “[…] Há uma experiência de Deus, que nasce da ansiedade 

do ser humano... Esse nome Deus está no lugar de mistério, de fonte originária 

geradora de todo ser. Neste Deus, o ser humano pode descansar[…]”. (BOFF, 

2000a, p. 70). Para esse autor, “a transcendência é, talvez, o desafio mais secreto e 

escondido do ser humano”. 

Além dessa espiritualidade, presente em sua vida, ela é uma pessoa muito 

voltada para o outro, expressando um forte sentido de alteridade, no relacionamento 

com os amigos e mesmo desconhecidos.  
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Aí eu vivo na rua, conversando com o pessoal. Cada um tem uma história 

para contar, uma anedota... Muda o sentido de nossa vida. 

Já chorei muito, com medo da hemodiálise antes de fazê-la e conhecê-la, 

mas hoje convivo bem com ela.  Só não convivo bem com a dor que sinto. A única 

coisa. 

Minha vida depois da diálise, tirando essa dor, essas feridas (calcifilaxia) eu 

volto a ser aquela “azogada”. Que vivia pulando. E o povo: mulher pare!  Mas eu não 

posso, porque, se eu parar, eu caio.  

Onde tinha alguma coisa interessante eu me metia, e sempre gostei de 

tentar solucionar os problemas dos outros. Os meus eu deixava pra depois, mas os 

dos outros sempre eram mais importantes que os meus. Eu vou mudar agora?  

Continuo fazendo isso. Eu gosto, me renova. 

De acordo com Boff (2002, p. 87), 
 

só quem se entrega de corpo e alma a serviço do próximo, humilhado e 
ofendido, começa a perceber uma dimensão que transcende o próximo e a 
ela mesmo. Dá-se conta de que está envolto por uma energia poderosa que 
o circunda, o penetra e o transcende e lhe possibilita a tarefa do amor 
social, do engajamento e da libertação [...].  

 

Quando os pacientes chegam à clínica, procuro conhecer a história de vida 

deles para fazer uma acolhida e saber como posso ajudá-los. E assim me torno 

amiga não só dos pacientes como de seus familiares, tenho muitos amigos. 

Muitos quando chegam não aceitam a doença e se negam a fazer a FAV, a 

dieta, a tomar os remédios e, muitas vezes, deixam de comparecer às sessões de 

hemodiálise; não se cuidam e dizem que vão sair dessa, que Deus vai lhes curar. 

Mas Deus disse: faça sua parte que eu farei a minha, e, no entanto, essas pessoas 

não estão fazendo a parte delas, estão fazendo apenas o que querem. E se 

morrerem? Como ficam os que os amam? 

Apesar do sentimento de religiosidade presente em diversos momentos das 

entrevistas, a colaboradora, como profissional de saúde, mostra prudência e lucidez 

em relação ao tratamento hemodialítico, por vezes, rejeitado por seus 

companheiros.   

 
A prudência supõe a incerteza, o risco, o acaso, o desconhecido. Um deus 
não a necessitaria; mas como um homem poderia prescindir dela? A 
prudência não é uma ciência; ela é o que faz as suas vezes quando a 
ciência falta. Só se delibera quando se tem escolha, em outras palavras, 
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quando nenhuma demonstração é possível ou suficiente. É então que é 
necessário querer não apenas o bom fim, mas os bons meios [...] (COMTE-
SPONVILLE, 1999, p. 39). 

 

Outros pacientes que fazem hemodiálise há muito tempo, e têm alguns 

problemas com a clínica, às vezes, querem resolvê-los de modo inconsequente e, 

até mesmo, irresponsável. Conheci um, muito trabalhoso, que um belo dia disse que 

ia fazer uma greve e que ninguém mais deveria fazer hemodiálise, até que as coisas 

acontecessem como eram para ser. Aí alguém do grupo, disse para ele: faça que no 

outro dia você deve estar morto; porque, no outro dia, os familiares dos pacientes 

vão mandar mata-lo. Você não pode fazer isso. Os pacientes não podem ficar sem 

fazer hemodiálise. 

Outra vez um paciente queria processar o outro colega afirmando que ele 

vendia hemax (medicamento de alto-custo); chegou a mobilizar a clínica exigindo 

que o investigassem para comprovar, e, como eu sempre me envolvia com os 

problemas dos outros, fui visitar o paciente e chegando lá...   

Ele não tinha o que comer; filhos para criar, dormiam todos num colchão 

velho, no chão... Não tinha como me omitir... Levei umas cestas básicas. 

Eu disse ao doutor que ficou de investigar o caso: se for olhar na casa dessa 

pessoa, que ele diz que está vendendo hemax, o senhor vai ver que até o senhor 

venderia. 

Quando ele (o médico) chegou até a casa do paciente, ficou horrorizado. Viu 

uma panela de feijão no fogo... Só feijão e água, mais um monte de meninos para 

comer e que dormiam no chão. O próprio médico, a quem me referi, sensibilizado 

diante daquela realidade, pediu aos seus parentes, camas velhas para doar àquele 

companheiro. Aí eu gostei dele. 

O altruísmo de Izôlda se revela nas mínimas histórias por ela contadas. 

Já conheci muitas histórias bonitas, também, de superação. 

Uma paciente, que hoje é minha grande amiga, perdeu os rins devido a um 

problema no coração; quando precisou passar um cateter, houve uma perfuração no 

coração; por acidente, a médica perfurou seu coração. Ela foi tida como morta; a 

família até já estava se despedindo, mas fez uma cirurgia e sobreviveu; hoje faz 

hemodiálise e é acompanhada pela mesma médica que sempre foi e continua sendo 

muito atenciosa. Dela, não guarda rancores. 
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Outra história é a de uma jovem muito bonita, que, devido ao lúpus ficou 

doente renal e, realizando hemodiálise, segue a vida com muito otimismo; 

engravidou e, mesmo contra o aconselhamento de alguns médicos, levou a gravidez 

adiante, e teve sua filha. 

Por isso, para as pessoas que se sentem muito deprimidas, que acham que 

a vida acabou, porque vão fazer hemodiálise eu digo que não é assim. Dou a maior 

força. 

    Se precisar fazer hemodiálise, não tenha medo, que a hemodiálise não 

mata. O que mata é a traquinagem que o renal faz. Porque o renal é muito traquino. 

A hemodiálise não mata, é uma maneira de viver. Aí não faça traquinagem; 

se tiver chance de transplante procure fazer seu transplante. Se não tiver, 

mantenha-se numa linhagem de disciplina. Porque, senão, será igual a um diabético 

quando não tem disciplina; ele primeiro perde um dedinho e quando vê está sem o 

pé...  

O apoio por ela transmitido aos pacientes renais e seus familiares, expressa 

não somente seu sentimento altruísta e solidário, no sentido da compaixão, 

conforme assinala Boff (2000b), mas, igualmente, transmite segurança, por ser ela 

um profissional da área da saúde e conhecida de todos como tal. 

Em face de uma nova realidade que possa promover desintegração 

psíquica/emocional, uma pessoa necessita descobrir novas formas de lidar com a 

vida e, dessa experiência, aprender a se reorganizar da melhor forma possível.  

Cyrulnik (2005) defende que podemos promover ações que auxiliem o 

traumatizado a se apropriar da experiência e a poder expressá-la de forma a 

construir outras possibilidades relacionais. Propiciar um encontro, que dê sentido à 

experiência e que faça a pessoa continuar vivendo, pode ser um fator marcante e 

transformador para o indivíduo. 

É fundamental dar sustentação à pessoa, para que ela possa simbolizar a 

experiência; sendo esta um processo que se dá a partir do olhar do outro, da relação 

com o outro e, por isso, os vínculos afetivos são relevantes. Dar sentido à 

experiência é poder sair da confusão, que é regra do trauma. Para existir a 

resiliência, é preciso um ambiente estável e a possibilidade de construção do 

sentido. Sem vínculos e sem história, como nos tornarmos nós mesmos?  

 
A elaboração do processo de resiliência externa deve ser contínua em torno 
da criança ferida. Seu acolhimento após a agressão constitui a primeira 
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malha necessária, e não necessariamente verbal, para reatar o vínculo após 
o ferimento. A segunda malha, mais tardia, exige que as famílias e as 
instituições ofereçam à criança lugares em que ela produza suas 
representações do traumatismo. A terceira malha, social e cultural, se 
elabora quando a sociedade oferece a essas crianças a possibilidade de se 
socializar. Só resta então tecer sua resiliência durante o resto de sua vida 
(CYRULNIK, 2004, p.152) 

 

Apesar de Cyrulnik centrar seus estudos em trabalhos com crianças que 

sofreram traumatismos, os mais diversos, na verdade, o sentido de resiliência por 

ele empregado ultrapassa essa faixa etária e pode se aplicar a qualquer etapa da 

vida. 

Podemos dizer que cada ato de sobrevivência em meio ao contexto no qual 

essas pessoas vivem já se configura como um movimento resiliente em relação à 

vida. 

Para o autor, resiliência não é uma receita de felicidade. “É uma estratégia 

de luta contra a infelicidade, que permite conseguir o prazer de viver, apesar do 

murmurar dos fantasmas no fundo da sua memória” (CYRULNIK, 2005, p. 6). 

O estudo da resiliência em instituições de saúde tem o sentido de 

compreender como características individuais e ambientais podem ser modificadas 

ou estimuladas para que os indivíduos apresentem estratégias eficazes de 

enfrentamento de situações adversas, no transcorrer da vida. 

Mesmo considerando a grande contribuição da obra de Cyrulnik para o 

desenvolvimento deste estudo, sobretudo o que diz respeito ao conceito de 

resiliência, buscamos outros autores que, também, abordam o mesmo tema, e 

ajudam, igualmente, a fundamentar, teoricamente, a pesquisa.   

Assim, Rutter (1987) define resiliência como uma “variação individual em 

resposta ao risco” e afirma “que os mesmos estressores podem ser experimentados 

de maneira diferente por diferentes pessoas”. De acordo com o autor, resiliência não 

pode ser vista como um atributo fixo no indivíduo, pois se as circunstâncias externas 

da vida e a forma de senti-las, vivenciá-las individualmente mudam, ela também se 

altera. 

Barbosa (2007), em seu artigo original, "Resiliência? O que é isso?", 

defende ser a capacidade de uma pessoa transcender nos obstáculos, os embates, 

as adversidades e os conflitos que a vida apresenta.  
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    Para isso, consideramos imprescindível o apoio da equipe de saúde e, em 

particular, da enfermagem, com quem esses pacientes passam grande parte de seu 

tratamento e, porque não dizer, de sua vida. 

E finaliza Izôlda nessa entrevista: 

 Quero que, no dia que eu me for... (pausa).  Tomara que eu não morra em 

um dia de carnaval. Porque o povo vai estar nas praias, ou não sei onde. Então se 

for para eu morrer em um dia de festa o povo vai estar no mundo, aí quem vai ao 

meu enterro? Só meu povo, meus quatro? Não! 

Eu quero que, no dia que eu me for, esteja muita gente!  
 

Ver sua própria morte sob a forma do falecimento é, ao mesmo tempo, 
querer determinar o indeterminável, avaliando o momento do falecimento - 
não hoje, porém mais tarde -, mas também intercalar, um intervalo 
calculado, as tarefas urgentes do cotidiano de maneira a encobrir o 
inelutável indeterminado da expiração de seu prazo (DASTUR, 2002, p. 82) 

 

Eu tenho que falar mesmo, eu não vou morrer?! Não vou virar lajeiro. Já 

pensou na imensidão de pedras que já teria no meio do mundo? 

 
Compreendemos que se preservamos o direito de viver bem é necessário 
também garantir o direito de morrer bem. Assim, já que a morte é um 
problema dos vivos, caberá àqueles serviços que têm responsabilidade de 
cuidar da vida, da saúde dos vivos, incluir o morrer como parte dos seus 
cuidados (SOUZA, 2011, p. 142). 

 

As pessoas dizem que eu sou muito forte, um exemplo de vida, que eu sou 

isso, e aquilo... Aí eu digo: não coloque mal olhado não. Porque eu não sou isso que 

você está dizendo, não. 

E elas revidam: Izôlda, você é! Porque só você sabe a dor que você sente. 

 O doutor falou que esses anos todos, se fosse outra pessoa já teria 

desistido.  

Realmente tem momentos que a gente pensa que uma boa morte seria 

melhor. O que me faz superar esses momentos? 

Eu não sei. A fé em Deus, eu acho. Não sei se eu tenho fé.  

Ela mesma duvida de sua fé, tantas vezes afirmada, ao longo das 

entrevistas; essa contradição não nos surpreende, ela é inerente à natureza 

humana. 

Para Morin (2004, p. 55), “a fé corresponde aos nossos ardores... E o nosso 

destino é, sem dúvida, sermos seres que se alimentam quer de dúvida, quer de fé.” 
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De acordo com Pessini (2010, p. 208), 
 

é preciso encontrar tempo para aceitar a morte, para deixar partir, para 
tomar decisões, para compartilhar, a dor, para acreditar de novo, para 
perdoar, para se sentir novamente bem consigo mesmo, para criar novos 
amigos, para rir e para amar, descobrindo que amar é também dar 
permissão para as pessoas queridas partirem. 

 

No embate entre vida e morte, D´Assumpção (2010, p. 99) “afirma que as 

perdas nos dão a exata dimensão dos ganhos. A morte, sendo a perda maior que 

podemos sofrer, nos faz valorizar a vida.”  

Nesse sentido, é fundamental o preparo dos profissionais de enfermagem, 

em relação ao tema da morte, considerando não somente sua própria morte mas, 

igualmente, a morte de todos aqueles por eles assistidos, incluindo os familiares. 

Para Souza (2011, p. 30), 
 

ao lidarmos com o processo saúde/doença, necessariamente, estamos 
tratando da relação vida/morte e, nesse sentido, não podemos deixar de 
conceber essa relação como valor ético de afirmação e defesa da vida. Se, 
por um lado, a morte é implacável a nossa condição humana, por outro, a 
vida pulsa, e é nessa pulsação que devemos lidar com o sofrimento e com a 
dor não como sina, mas como possíveis-inclusive de serem evitados, 
aliviados, vencidos-, e também potencializar as nossas possibilidades de 
criação. Reconhecer a nossa finitude e, ao mesmo tempo, a nossa potência 
de vida é o nosso desafio, quer estejamos no lugar de profissionais de 
saúde ou de doente. 

 

Ainda a respeito do sofrimento, afirma Cyrulnik (2009, p. 102) que,  
 

diante da perda, da adversidade e do sofrimento com que todos topamos 
um dia ou outro no decorrer da vida, várias estratégias são possíveis. 
Podemos nos entregar ao sofrimento, buscar a indiferença ou fazer uma 
carreira de vítima[…] Fazer alguma coisa com seu sofrimento, fazer uso da 
compulsão a entender para transcendê-lo e fazer dele um projeto social ou 
cultural constitui um trampolim de resiliência. 

 

Diante das circunstâncias traumáticas que a doença crônica causa à vida, 

todos, em potencial, têm capacidade para superar as adversidades e reconstruir-se 

a partir de uma nova realidade. Nesse sentido, o apoio da enfermagem, através da 

arte do cuidar, com sensibilidade, torna-se fundamental e poderá contribuir para 

melhor compreender e fortalecer, em cada um, seus aspectos positivos e sua 

capacidade de resiliência.   
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 REGISTROS (QUASE) FINAIS 
                                

Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. 
 

Paulo Freire. 



80 

 

 
4 REGISTROS (QUASE) FINAIS 

 

Na reconstrução da história de vida da colaboradora deste estudo, paciente 

renal crônica, submetida, há 16 anos a tratamento hemodialítico, muitos foram os 

momentos de reflexão, para melhor pensarmos o processo de cuidar, como 

essência da enfermagem. 

Como paciente da clínica, onde trabalhei, por cerca de dez anos, Izôlda 

sempre nos chamou atenção, pelo seu jeito otimista de encarar os problemas e 

dificuldades, em relação a sua própria doença e tratamento. Mas, na verdade, na 

relação enfermeira/paciente, dentro de um coletivo de pacientes, não tinha a 

dimensão de sua capacidade de resistir, diante de tantas adversidades, embora, de 

vez em quando, suas atitudes me surpreendessem. Mesmo atravessando situação 

de vulnerabilidade, estava sempre disposta a apoiar e apoiava, todos aqueles que 

queriam resistir ao tratamento hemodialítico, por exemplo. Sua palavra, para eles, 

era fundamental, visto que se tratava de alguém que vivia a experiência; às vezes, 

era mais importante que a prescrição médica e os cuidados dos demais profissionais 

da equipe de saúde. 

Sua condição marcou tanto e continua marcando sua passagem pela clínica 

que, como enfermeira, gostaria de incluí-la, de toda forma, em nosso trabalho de 

conclusão do mestrado. Mesmo tendo outro projeto inicial, embora na mesma área, 

fizemos, no transcorrer do curso, opção pela história oral de vida e, não pensamos 

duas vezes: seria a história de Izôlda. 

Isso nos moveu e nos instigou a procurar os meios de alcançar nosso 

objetivo, embora, naquela ocasião, ainda sem um norte definido. 

Como construí-la, então? Foi uma tarefa difícil e um desafio para alguém 

que, até o momento, trabalhava na assistência de enfermagem, distante do mundo 

acadêmico. Nesse sentido, cursar as disciplinas e produzir os trabalhos finais de 

cada uma, significou muito, para a abertura de novos caminhos: o da leitura de 

autores, até então, desconhecidos, em sua grande maioria; além disso, a produção 

de pequenos textos e, principalmente, o encantamento com a literatura que aborda a 

sensibilidade, a subjetividade, entre outros temas. Esse encontro com os autores 

facilitou o reencontro com nossa colaboradora, possibilitando um novo olhar sobre 

sua situação e sua vida. Devemos ressaltar, o quão importante foi a contribuição dos 
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estudos acerca da história oral, valorizando a escuta, a sensibilidade, no processo 

do diálogo. Nesse sentido, foram fundamentais os trabalhos de Meihy, acrescidos de 

autores que também abordam a subjetividade humana, principalmente, no que 

concerne ao processo de resiliência, como: Pessini, Boff, Morin, Mercer e sobretudo, 

Cyrulnik, nosso principal interlocutor na compreensão e utilização do conceito de 

resiliência. 

Acerca dos encontros com a colaboradora deste estudo, vale dizer que 

foram muito significativos para nossas vidas; não se tratava apenas de mais uma 

entrevista. Representava, na verdade, momentos de reflexão e de aprendizagem 

mútua. O otimismo que ela transmitia, enquanto falava de sua vida, marcada por 

dificuldades, de situações inesperadas, no próprio processo de adoecimento e 

tratamento, passava a ideia de uma esperança sem limites. E isso nos alentava e 

nos levava a rever nossa vida, nossas inquietações, por vezes, banais, diante de 

seu sofrimento e provações. Podemos afirmar que, após cada encontro, éramos 

pessoas diferentes: por um lado, ela sentia-se prestigiada em ser escolhida e 

reconhecida para um trabalho dessa natureza; parecia ter tocado sua autoestima. 

Por outro lado, saíamos fortalecidos para melhor enfrentar a vida e, com mais 

segurança, para cuidar de pacientes que enfrentam situações congêneres.  

Dessa forma, entendemos e recomendamos que, qualquer que seja a 

situação dos pacientes de quem cuidarmos, torna-se importante aguçar nossa 

escuta e sensibilidade para melhor acolhê-los, criando vínculos, de tanta importância 

no relacionamento humano e, cada vez mais raros, na sociedade líquida, como 

assinala Bauman (2007).  

Sua história nos leva a refletir que, apesar das adversidades da vida e do 

sofrimento, existe no ser humano a força de navegar nas torrentes e conseguir ser 

feliz. Essa é a lição que nos lega a colaboradora deste estudo. 
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GLOSSÁRIO 
 

 
ARTERIOSCLEROSE 
 

É um processo degenerativo do 
qual resulta o endurecimento e 
espessamento da parede 
das artérias. 
 

CALCIFICAÇÃO VASCULAR 
 

Refere-se à rigidez dos músculos 
que revestem os vasos 
sanguíneos. É um achado 
frequente em pacientes 
submetidos à diálise e ocorre, 
geralmente, em dois locais 
distintos, na camada íntima e 
média dos vasos. 
 

CALCITRIOL 
 

É a forma ativa da vitamina 
D encontrada no corpo. 
 

ERITROPOETINA RECOMBINANTE 
 

É um hormônio glicoproteico 
produzido naturalmente pelos rins 
e fígado, cuja função é 
principalmente de regular a 
eritropoiese, nome que se dá a 
produção de células vermelhas do 
sangue, hemácias. 
 

HEMATÓCRITO 
 

Percentagem de glóbulos 
vermelhos no volume total de 
sangue.  
 

HIPERPARATIREOIDISMO 
 

Doença caracterizada pelo 
excesso de funcionamento das 
glândulas paratireoides, causando 
aumento do hormônio da 
paratireoide (PTH) e levando a 
sinais e sintomas decorrentes do 
aumento de cálcio no sangue 
(hipercalcemia), na urina 
(hipercalciúria) e da retirada de 
cálcio dos ossos (osteoporose e 
cistos ósseos). 
 

HIPERTROFIA VENTRICULAR 
ESQUERDA 
 

A hipertrofia ventricular esquerda 
(HVE) é caracterizada pelo 
espessamento das paredes do 
ventrículo esquerdo, a principal 
câmara do coração. É uma 
alteração cardíaca muito comum, 
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sendo observada em associação 
com várias patologias e ocorrendo 
também em indivíduos que 
praticam algumas modalidades de 
exercício. 
 

INFARTO DO MIOCÁRDIO 
 

É definido como uma lesão 
isquêmica do músculo cardíaco 
(miocárdio), que se deve à falta de 
oxigênio e nutrientes. 
 

OSMOLARIDADE 
 

Concentração de partículas 
osmoticamente ativas em uma 
solução. 
 

OSTEODISTROFIA RENAL 
 

É uma doença óssea decorrente 

da incapacidade dos rins de 

manter níveis adequados 

de cálcio e do fósforo na circulação 

sanguínea. 

 

SÍNDROME DO DESEQUILÍBRIO DA 
DIÁLISE 
 

Síndrome frequentemente 
observada em pacientes que 
iniciam o tratamento dialítico 
quando crianças e naqueles 
submetidos à diálise de alto fluxo e 
alta eficiência. Entretanto, pode 
ocorrer com intensidade variável 
em qualquer paciente. Ela se 
caracteriza por cefaleia, náuseas, 
vômitos, tremores, confusão 
mental, delírio, convulsões e coma, 
que podem ser observados 
durante e após a diálise. 
 

TECNOCIÊNCIA 
 

É um conceito amplamente 
utilizado na comunidade 
interdisciplinar de estudos de 
ciência e tecnologia para designar 
o contexto social e tecnológico da 
ciência. 
 

UREMIA 
 

É uma síndrome clínica associada 
a fluidos, eletrólitos e hormônios 
em desequilíbrio, além de 
alterações metabólicas que se 
desenvolvem em paralelo com a 
deterioração da função renal. 
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APÊNDICE A – FICHA TÉCNICA DO COLABORADOR DO ESTUDO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 
CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
Ficha técnica do colaborador do estudo 

 
Nome:______________________________________________________________ 
Naturalidade: ______________ Idade: ___ anos Sexo: ( ) M ( ) F 
Endereço:___________________________________________________________ 
Escolaridade: ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( ) Médio 
incompleto ( ) Médio completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo  
Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Viúvo(a) ( ) Divorciado(a)  
Profissão:___________________________________________________________ 
Renda Familiar (Salário mínimo de R$510,00 – Atualizado pela Medida Provisória 
nº.474/2009, de 24.12.1009): ( ) até 1 salário mínimo ( ) de 1 a 2 salários mínimos ( ) 
de 2 a 5 salários mínimos ( ) acima de 5 salários mínimos 
Religião:____________________________________________________________ 
Local da entrevista: __________________________________________________ 
Data da entrevista:__/__/____ Hora: __________ 

 
 

ENTREVISTA 
 

1. Conte para mim como era a sua vida antes de adoecer.  

2. Como você se sentiu ao ter conhecimento do diagnóstico de insuficiência renal 

crônica? E a respeito da necessidade de fazer hemodiálise? 

3. Como foram suas primeiras sessões de hemodiálise? 

4. Conte para mim sobre as mudanças que aconteceram em sua vida após a 

insuficiência renal crônica e o tratamento hemodialítico. 

5. Quais as complicações que mais lhe marcaram no transcorrer do tratamento 

hemodialítico? 

6. Como você convive com a hemodiálise hoje e o que diria para pacientes que 

realizam o mesmo tratamento que você? 
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APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA 

Campus Universitário BR 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970, Fone/Fax: (84) 32153196 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

TÍTULO DO PROJETO: “A roda da vida: revelações de uma paciente em 

hemodiálise”. 

RESPONSÁVEL: Profª Drª Raimunda Medeiros Germano 

COLABORADORA: Suênia Silva de Mesquita Xavier 

 

Conhecendo o propósito da pesquisa, seus objetivo e metodologia, 

declaramos que: 

(  ) Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

(  ) Não Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

Quanto à divulgação: 

(  ) Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

(  ) Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

Quanto ao relatório técnico-científico: 

(  ) Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

(  ) Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

Comentário: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Natal/RN, 30 de maio de 2011. 

_________________________________________ 

Drª. Virgínia Célia Barreto Drummond 
Diretor(a) da Nefronclínica 

 

Observação: 01 cópia deste documento permanece na instituição, 01 cópia com a 
equipe de pesquisa e 01 no Comitê de Ética/UFRN. 
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